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 د آ لقا ما موني

 ةمدقملا

 :هئايبنأ متاخو ءهلسر لضفأ ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 هبحصو هلآ ىلعو «نيعمجأ دوسألاو رمحألا ىلإ ثوعبملا «نيمألا قداصلا دمحم

 ءايقثألاو ةاعدلاو ةادهلاو ةمئألا نم ناسحإب مهعبت نم ىلعو «نيدلا ءاول ةلمح

 .نيدلا موي ىلإ مهليبس كلس نم لك ىلعو «نيحلاصلاو

 :دعب امأ

 فرعي اهب ءاّيلطمو افده اهانسأو اهزعأو مولعلا فرشأ نم ةيوبنلا ةريسلا نإف

 ءدتحملا مركو لصألا ةمورأ نم ىلاعت هللا هفرش امو «هيبنو هنيد لاوحأ ملسملا لجرلا

 ام مث «هنيد ىلإو هبلإ ةوعدلا ءبع لمحو «ةلاسرلاو يحولل هرايتخا نم هب همركأ ام مث

 امو «ليبسلا اذه يف نحملاو ءالبلا نم هاناع امو ؛ةلصاوتملا دوهجلا لذب نم ب هب ماق

 ةرربلا هتكئالمو «نونكملا هبيغ دونجب هديبأتو هللا ةرصن نم كلذ بنجب - هب يظح

 .كلذ ريغو «تاداعلا قراوخو «تاكربلا لازنإو .بابسألا هيجوتبو «ماركلا

 ءاقيلأتو ةباتكو ةسارد هثيدحو نامزلا ميدق يف عوضوملا اذهب مامتهالا رثك دقو

 كلذب نيمئاقلا ةماع نأ الإ :ينافتلاو بحلا ةزيرغو ناميالا ميمص نم قثبني لمع هنأل

 مل ولو «مهفطاوعو مهلويمو مهراكفأ قفاو ام هيف اولخدأ لب «قيقحتلا نم هقح اوفوي مل

 جراخو نيدلا لوصأب مدطصم وه ام ضعبب اوءاج لب «توبثلاو ةحصلا نم ظح هل نكي

 .لوقعملا قاطن زيح نع

 طسوتم مجح يف ديدج باتك فيلأتب ناوخالا ضعب يلع حرتقا كلذ ىلإ اًرظنو

 ةماعو نيئشانلا ىوتسم ةاعارم عم «نفلا اذه ةمئأ دنع هب فرتعمو تباث وهام هيف عمجأ

 تأدبو «دادسلاو قيفوتلا هللا نم تبلطف «فارحنالاو فاحجالا اًبنجتم «نيسرادلا

 بتك نم مث «ةدمتعملا هريسافتو «ميركلا نآرقلا نم كلذ يف اًدمتسم ؛بولطملا لمعلاب

 اهب طيحب امو ؛ةيلخادلا تاداهشلاو نئارقلا نم اهيف دجوي امب اًديفتسمو «ةريسلاو ةنسلا



 لئاوألا مالكو تاياورلا نم ةذوخأم ةرابعلا نوكت نأ ترثآو ؛ةيجراخلا تاداهشلا نم

 «بيرق دح ىلإ بولطملا تيّدأ دق ينأ وجرأو «رايتخالاو راصتخالا عم .ناكمالا ردقب

 ىلع هللا ىلصو .ميركلا ههجول اًصلاخ هلعجيو «نيملسملا هب عفني نأ هناحبس هللا وعدأو

 .ملسو كرابو دمحم هقلخ ريخ

 يروفكرابملا نمحرلا يفص
 ه1



 ۷ وبلا لبق هلاوحأو «هتاشتو ءهلصأ ب دمحم

 ةوبنلا لبق هلاوحأو :هتأشنو ءهلصأ هلك دمحم

 :فيرشلا بسنلا

 بلطملادبع نب هللادبع نب دمحم هئايبنأ متاخو «هلسر لضفأو هللا قلخ مركأ وه

 نب رهف نب بلاغ نب يؤل نب بعك نب ةرم نب بالك نب يصق نب فانم دبع نب مشاه نبا

 نب دعم نب رازن نب رضم نب سايلإ نب ةكردم نب ةميزخ نب ةنانك نب رضنلا نب كلام
 .ناندع

 فرعي مل نكلو «قافتالاب - مالسلا امهيلع  ميهاربإ نب ليعامسإ ةيرذ نم ناندعو

 .مالسلا هيلع ليعامسإ نيبو هنيب نم ءامسأ الو ددع طبضلاب

 دجلا وه بالكو «بالك نب ةرهز نب فانم دبع نب بهو تنب ةنمآ يهف ةي همأ امأ
 ؛«بالك يف ناعمتجي ءدحاو لصأ نم همأو هوبأف «هيبأ ةهج نم ايب يبنلل سماخلا

 . اهب فرعف بالكلاب ديصلا ريثك ناك هنكل «ةورع :ليقو .ميكح :همساو

 «ليصألا دجملاو «نأشلا ةعفرو «فرشلاب اهل دوهشملا شيرق ةليبق يه ءَ هتليبقو

 .ةنانك نب رضنلا وأ «كلام نب رهف بقل وهو «برعلا رئاس نيب ناكملا ةسادقو

 مهنم زاتما دقو «مهنامز يف ًافارشأو تاداس اوناك ةليبقلا هذه تالاجر نم لكو

 هيلإ تناكف «شيرق نم ةبعكلا ىلوت نم لوأ وهف «تازيم ةدعب - ديز :همساو - يصق

 يذلا وهو «ءاش ىتمو ءاشي نمل اهحتفي ةبعكلا حاتفم هديب ناك يأ «اهتنادسو اهتباجح

 ءاهفارطأو اهيحاوض يف كلذ لبق اوناكو ءاهلخاد يف مهنكسأو «ةكم نطبب اًشيرق لزنأ

 نم بذع ءام :ةياقسلاو - ةدافرلاو ةياقسلا أشنأ يذلا وهو «ىرخأ لئابق نيب نيقرفتم

 .جاجحلا هبرشي ميدألا نم ضايح يف هدعي ناك «هوحنو بيبزلا وأ لسعلا وأ رمتلا ذيبن

 فرع «ةبعكلا يلامشب اًنيب يصق ىنب دقو - مسوملا:يف مهل عنصي ناك ماعط :ةدافرلاو

 دَقْعُي ال ناكف ؛ةيعامتجالا مهتاكرحت زكرمو «شيرق ىروش راد يهو «ةودنلا رادب



 ا ہہ _ةوبنلا لبق هلاوحأو فتأشتو «هلصأ 6 دمحم

 الإ برح ةيار دقعت الف «ةدايقلاو ءاوللا هديب ناكو «رادلا هذه يف الإ رمأ متي الو «حاكن

 .هموق يف ةذفان ةملك بحاص «لقعلا رفاو اًميرك ناكو هديب

 : هلك هترسأ

 ثرو دقو ءمشاه يناثلا هدج ىلإ ةبسن «ةيمشاهلا ةرسألاب رع لكي هترسأ امأ

 مشاه دالوأ مث «بلطملا هوخأ امهثرو مث «ةدافرلاو ةياقسلا : يصق بصانم نم مشاه

 ءزبخلا مش مشهي ناك «هنامز لهأ مظعأ مشاه ناكو «كلذ ىلع مهو مالسالا ءاج نأ ىلإ

 :همساو«مشاهب بقلف «سانلا لكأيل هكرتي مث ءاّديرث هلعجيف ٠ ءمحللا يف هتتفي يأ

 ؛ماشلا ىلإ فيصلا ةلحرو «نميلا ىلإ ءاتشلا ةلحر :نيتلحرلا نس يذلا وهو .ورمع

 .ءاحطبلا ديسب فرعي ناكو

 تنب ىملس جوزتف «ماشلا ىلإ هتراجت قيرط يف وهو «برثيب رم هنأ : هثيدح نمو
 ؛لماح يهر ماشلا ىلإ ىضم مث «ةرتف اهدنع ماقأو «راجنلا نب يدع ينب نم ورمع

 يف بيشل - ةبيش :هتمس ةنيدملاب اّنبا ىملس تدلوو «نيطسلف ضرأ نم ةزغب تامف

 وحن غلب ىتح ةكمب همامعأ هب ملعي ملو «ةئيدملا يف هلاوخأ نيب ب لفطلا اذه أشنو - هسأر

 سانلا ير املف «ةكم ىلإ هب بهذف «بلطملا همع هب ملع مث «نيئس ينامث وأ نينس عبس

 .كلذب رهتشاف «بلطملادبع :اولاقف هدبع هونظ

 هنامز يف فرش دقو .اًردق مهمظعأو «مهلمجأو «سانلا مسوأ بلطملادبع ناكو

 ىمسي ؛اداوج اًعاطم اًفيرش ؛ةكم ريع بحاصو شيرق ديس ناك .دحأ هغلبي مل اًقرش

 تقلي ناكف «رويطلاو شوحولاو نيكاسملل هتدئام نم عفري ناك «هئاخسل ضايفلاب

 رثب رفحب فرت دقو .لابجلا سوؤر يف رويطلاو شوحولاو «لهسلا يف سانلا مِهطْمب
 يف اهرقحي رمأ دق ناکر ءةكم نع مهئالج دنع مهرج اهسرد دق ناك نأ دعب مزمز

 .هيف اهعضوم هل فصوو «مانملا

 نم يدنج فلأ نيتسب نميلا نم مرشألا ةهربأ ءاج «ليفلا ةثداح تعفو هدهع يفو

 ةفلدزملا نيب رّسحم يداو ىلإ لصو املف «ةبعكلا مدهيل «ةليفلا ضعب هعمو «شابحألا

 نم ةراجحب مهيمرت ليبابأ أريط مهيلع هللا لسرأ «ةكم ىلع موجهلل أيهتو «ىنمو
 . طقف نيرهش نم لقأب اَب يبنلا دلوم لبق كلذ ناكو «لوكأم فصعك مهلعجف «ليجس



 لا لبق هلاوحأو ,هتأشنو ءهلصأ لي دمحم

 رهو «هيلإ مهبحأو .مِهّفعأو «بلطملادبع دالوأ نسحأ ناكف هللادبع ا هدلاو امأ

 نئل رذنف «شیرق هتعزان اهراثآ تدبو «مزمز رثب رفح امل بلطملادبع نأ كلذو «حيبذلا
 نيب عرقأ كلذ هل مت املف .مهدحأ نحبذيل ؛ةوغنمي نأ اوغلبو «ءانبأ ةرشع هللا هانآ

 ‹شيرق هتعنمف «هحبذيل «ةبعكلا ىلإ بهذف .هللادبع ىلع ةعرقلا تعقوف ؛ةدالوأ

 ليعامسإ :نيحيبذلا نبا ب يبنلاف «لبإلا نم ةئامب هادفف :هلاوخأو هناوخإ اميسالو

 «شبكب - مالسلا هيلع - ليعامسإ يدف «نييدفملا نباو :هللادبعو - مالسلا هيلع -

 .لبالا نم ةئامب هللادبع يدفو

 افرش شيرق ءاسن لضفأ ثناكو «بهو تنب ةنمآ هللادبع هنبال بلطملادبع راتخاو

 ينبو «جاوزلاو ةبطخلا تمتق ءافرشو اًبسن ةرهز ينب ديس بهو اهوبأ ناكو «اًعضومو

 . لك هللا لؤسرب تلمحف ةكمب هللادبع اهب

 ةنيدملاب يفوتف  ةراجن يف ماشلا وأ  ةئيدملا ىلإ بلطملادبع هلسرأ ةرتف دعبو

 . حصألا ىلع كي هتدالو لبق كلذو :ينايبذلا ةغبانلا راد يف نفدو - ماشلا نم اًعجار -

 : دلوملا

 - عساتلا «نينثالا موي ةحيبص ءةكم يف مشاه ينب بعشب لَك هللا لوسر دلو

 يناثلاو حصأ لوألا خيراتلاو  ليفلا ماع لوألا عيبر رهش نم  رشع يناثلا :لاقيو

 .(م01/1) ةنس ليربأ رهش نم نيرشعلاو يناثلا مولا قفاوي وهو  رهشأ

 - هنع هللا يضر - فوع نب نمحرلادبع مأ ورمع تنب ءافشلا - هتياد يأ - هتلباق تناكو

 هرشبت بلطملادبع ةدج ىلإ تلسرأو «ماشلا روصق هل تءاضأ رون اهنم جرخ همأ ةتدلو املو

 ؛هللا ركشو «ةبعكلا هلخدأف ؛هلمحو ءارورسم اًرشبتسم بلطملادبع ءاجف هي هتدالوب
 امك سانلا معطأو «هعباس موي هنتخو «هنع قعو «دمحي نأ ءاجر ءاّدمخم ةامسو «هاعدو

 .نولعفي برعلا ناك

 ىتح تيقب دقو «هللادبع هدلاو ةالوم «ةيشبحلا ةكرب :نميأ مأ هتتضاح تناكو

 .رهشأ ةتسب وأ ءرهشأ ةسمخب هي يبنلا دعب تيفوتو «ترجاهو «تملسأ



 لب د وبلا لبق هلاوحأو تاشنو «هلصأ لع دمحم

 : عاضرلا

 :هل لاقي ءاهل نبا نبلب «بهل يبأ ةالوم ةبيوث همأ دعب ب هتعضرأ نم لوأو
 نب ةملس ابأ لك هدعبو «بلطملادبع نب ةزمح لَ هلبق تعضرأ دق تناكو ا حورسم

 .ةعاضرلا نم ةي هتوخإ مهف «يموزخملا دسألادبع

 هئادغأ دلأ نم راص هنكلو زاب هللا لوسر ةدالوب اًحرف هذه هتمأ بهل وبأ قتعأ دقو

 .مالسالا ىلإ ةوعدلاب ماق امنيح

 : دعس ينب يف
 نع مهل اًداعبإ «يداوبلا يف مهديلاومل عضارملا اوسمتلي نأ برعلا ةداع نم ناك

 .مهدهم يف يبرعلا ناسللا اونقتيلو «مهباصعأ دتشت ىتح رضاوحلا ضارمأ

 ضرعف «ءاعضرلا نيلطي نزاوه نب ركب نب دعس ينب نم ةوسن تءاج نأ هللا ردو
 يهو - ةوسنلا ىدحإ دجت ملو «همتي لجأل هنعضري نأ نيبأف «نهلك نهيلع ةي يبلا
 .نورخآلا اهل طبتغا ةوظح هب تيظحو « يب هتذخأف اًعيضر  ببوذ يبأ تنب ةميلح

 نب ثراحلا :اهجوز مساو «ثراحلا نب هللادبع :ةميلح دلاو بيوذ يبأ مساو

 هتوخإ :ىزعلادبع نب ثراحلا دالوأو .نزاوه نب ركب نب دعس نم امهالكو «یزعلادبع

 ءاهمسا ىلع بلغ بقل «ءاميشلا يهو «ةمادجو ةسيئأو هللادبع : مه ةعاضرلا نم اي

 ب هللا لوسر نضحت تناكو

 :ةعاضرلا تيب ىف تاكرب

 هذه نم يور اممو «مهنيب للي هدوجو ةدم تيبلا اذه لهأ ىلع تاكربلا ترد دقو

 اهعم تناكو «طحقو بدج مايأ مايألا تناك ةكم ىلإ تءاج امل ةميلخ نأ :تاكربلا

 ردت ال ةقان اهعم تناكو «لازهلاو فعضلا لجأل اًيشم بكرلا يف ةباد أطبأ تناك ناتأ

 لو ابان ال «[وجلا لجل ليلا لولم عرصيو يک ريفص داو ایل نكد ل ندر

 .ناماني هيوبأ كرتي

 امب اهايدث هيلع لبقأ اهرجح يف هتعضوو ءاهلحر ىلإ لي يبنلاب ةميلح تءاج املف

 . امان مث ؛يور ىتح ريغصلا اهنبا هعم برشو «يور ىتح برشف «نبل نم ءاش



 ولا لبق هلاوحأو هتأشنو فلصأ لي دمحم

 اير هبرشب ايهتنا ام اهتم بلحف «نبللاب اًلفاح اهدجوف ةقانلا ىلإ اهجوز ماقو
 .ةليل ريخب اناب مث ءاعبشو

 اهعم تلمحو «ناتألا كلت ةميلح تبكر دعس ينب ةيداب ىلإ نيعجار اجرخ املو
 .رمحلا نم ءيش اهقوحل عطتسي ملو «بكرلاب تعطق ىتح ناثألا تعرسأف كك يبنلا

 امهمنغ تناك - هللا ضرأ بدجأ ناكو - دعس ينب رايد : اههرايد يف امدق املو

 نابلحي اناكف «نبللاب عورضلا ةثلتممو «فلعلاب رصاوخلا ةئلتمم اًعابش امهيلع حورت

 .نبل ةرطق ناسنإ بلحي امو «نابرشيو

 ناتتس تضمو «ةعاضرلا ةدم تلمتكا ىتح ريخلاو ةدايزلا هللا نم نافرعي الازي ملف

 .ةرتفلا هذه يف يوقو دتشا دقو «ةميلح هتمطفف

 : ةعاضرلا دعب دعس ينب يف لكي يبنلا ءاقب

 اهتيداب ىلإ هب عجرت مث ؛رهشأ ةتس لك هترسأو همأ ىلإ لَ يبنلاب يتأت ةميلح تناكو
 هئاقب ىلع تصرح همأ ىلإ هب تءاجو «هتمطفو ةعاضرلا ةدم تلمتكا املق «دعس ينب يف

 ىتح اهدنع هكرتت نأ يب يبنلا مأ نم تبلطف «ريخلاو ةكربلا نم تأر امل ءاهدنع لك

 اهتيب ىلإ ةميلح هب تعجرو «كلذب ب همأ تيضرف «ةكم ءابو هيلع فاخت اهنإف «ظلغي

 ةبيرغ ةثداج تعقو مث «نيثنس وحن كلذ دعب اهدنع يلب يبنلا يقبو «ةرورسم ةرشبتسم
 قش يه ةثداحلا كلتو .همأ ىلإ لب يبنلا ادر ىتح اهجوزو ةميلح يف افوخ تثدحأ

 .كلذ نايب مكيلإو « وب هردص

 : ردصلا قش

 عم بعلي وهو «ليربج هاتأ ل هللا لوسر نإ": - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ لاق

 :لاقف «ةقلع هنم جرختساف «بلقلا جرختساف «هبلق نع قشف «هعرصف «هذخأف ناملغلا

 همض يأ مل مث «مزمز ءامب بهذ نم تسط يف هلسغ مث «كنم ناطيشلا ظح اذه

 .هناكم يف هداعأ مث  هعمجو

 اًدمحم نإ :اولاقف - (ةعضرملا يهو) هرئظ ينعي - همأ ىلإ نوعسي ناملغلا ءاجو

 .نوللا ريغتم :يأ «نوللا عقتنم وهو هولبقتساف «لتق دق



 11 ةوبنلا لبق هلاوحأو .هنأشنو .هلصأ قي دمحم

 .هردص يف طيخملا كلذ رثأ ىرأ تنك دقو :سنأ لاق

 :نودحلا همأ ىلإ

 ناكو «راجنلا نب يدع ونب هدج لاوخأو هدلاو ربق ثيح «ةئيدملا ىلإ همأ هعم ترفاس مث

 يف يه امنيبو «تعجر مث اًرهش تثكمف «نميأ مآ اهتمداخو «بلطظملادبع اهميق اهعم

 . كانه تنفدو «ةنيدملاو ةكم نيب ءاوبألاب تيفو ىتخ دتشاو «ضرملا اهقحل قيرطلا

 : فوطعلا هدج ىلإ

 باصملا ملأ ةدش هبلق قامعأب رعشي وهو «ةكم ىلإ بلطملادبع هدج ةي هب داعو

 ىلع همدقيو «هردق مظعی ناكف ؛هدالوأ نم دحأ ىلع اهقري مل ةقر هيلع قرف «ديدجلا

 هيلع سلجي نكي مل يذلا صاخلا هشارف ىلع هسلجيو ؛ماركالا ةياغ همركيو «هدالوأ

 «لبقتسملا يف اًميظع اًنأِش هل نأ دقتعيو ء عنصي هاري امہ رسيو ؛هرهظ حسميو «هریغ

 .مايأ ةرشعو نيرهشو تاونس ينامث كَ هرمع ناك نيح نيتنس دعب يفوت هنكلو

 : قيفشلا همع ىلإ

 ناكو «ةدوملاو ةمحرلا لضفب هصتخاو ؛هيبأ قيقش بلاط وبأ همع ةا هتلافكب ماقو

 ناكو «هترسأ عيمج عبشي دحاولا ماعط ناك ىتح «هليلق ىف هللا كرابف «لاملا نم القم

 .هل هللا ردق امب ىفتكي «ربصلاو ةعانقلا لاثم ةي لوسرلا

 : بهارلا اريحبو ماشلا ىلإ هرفس

 يتنثا الب هرمع ناكو «شيرق ريع يف ماشلا ىلإ ةراجتب جرخي نأ بلاط وبأ دارأو

 هيلع قرف «هقارف لب هللا لوسر مظعتساف  مايأ ةرشعو نيرهشو :ليقو  ةنس ةرشع

 دحأ مهيلإ جرخ ماشلا فراشم ىلع ىرصب ةنيدم نم اًبيرق بكرلا لزن املف «هعم هذخأو

 ب يبنلا ىلإ لصو ىتح بكرلا يف للختف  بهارلا اريحب وهو  ىراصنلا نابهر رابك

 :لاقو «هدیب ذخأف

 .«نيملاعلل ةمحر هللا هثعبي اذه «نيملاعلا بر لوسر اذه «نيملاعلا ديس اذه»

 ؟كلذب كملع امو :اولاف
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 الو ءاّدجاس رخ الإ رجش الو رجح قبي مل ةبقعلا نم متفرشأ نيح مكنإ» :لاق
 انإو ؛ةحافتلا لثم هفتك فورضغ نم لفسأ ةوبنلا متاخب هفرعأ ينإو «يبنل الإ نادجسي

 . ؛انبتك يف هدجن

 نم اًفوخ ماشلا ىلإ هب مدقي الو هدري نأ «بلاط ابأ لأسو «ةفايضلاب مهمركأ مث
 .ةكم ىلإ بلاط وبأ هدرف «نامورلاو دوهبلا

 : راجفلا برح

 شيرق لئابق نيب برح ظاكع قوس يف تعقو «ةنس نيرشع ب هرمع ناك نيحو

 ددع لتقو «سأبلا اهيف دتشا .ىرخأ ةهج نم ناليع سيق لئابق نيبو «ةهج نم ةنانكو

 ةيد ذخأ رثكأ هالتق دجو نمف  نيقيرفلا ىلتق اوصحي نأ ىلع اوحلطصا مث «نيقيرفلا نم
 .رشلاو ةوادعلا نم مهنيب عقو ام اومدهو «برحلا اوعضوو ؛دئازلا

 لبنلا مهل زهجي يأ «همامعأ ىلع لبني ناكو ك هللا لوسر برحلا هذه رضح دقو

 . يمرلل

 رهشلاو ةكم مرح ةمرح اهيف اوكهتنا مهنأل «راجفلا برحب برحلا هذه تيمسو
 ماصخ دعب ىلوألا ةثالثلا تهتناو ءاهرخآ هذهو «ةنس يف لك :ةعبرأ راجفلاو «مارحلا

 .طقف ةعبارلا يف الإ لاتقلا عقي ملو «فيفط راجتشاو

 :لوضفلا فلح

 نم نوطب ةسمخ نيب لوضفلا فلح مت برحلا هذه رثإ ىلع ةدعقلا يذ رهش يفو

 . ميت ونبو «ةرهز ونبو ءدسأ ونبو «بلطملا ونبو ءمشاه ونب :مهو شيرق ةليبق

 لئاو نب صاعلا هنم اهارتشاف «ةكم ىلإ ةعلسب ءاج ديبز نم الجر نأ هببسو
 «حمج ينبو «موزخم ينبو «رادلادبع ينبب هيلع ىدعتساف «هقح هنع سحو ءيمهسلا

 «تايبأ يف هتمالظ ركذو «سیبق يبأ لبج العف «هل اوثرتكي ملف «يدع ينبو ءمهس ينبو

 نيذلا عم عمتجا ىتح بلطملادبع نب ريبزلا كلذ يف ىشمف «هقح ىلع هنيعي نم ىدانو
 ال نأ ىلع اودقاعتو اوفلاختو «ميت ينب سيئر ناعدج نب هللادبع راد يف مهركذ ىضم

 مث «هتملظم هيلع درت ىتح هغم اوماق الإ مهريغ نم وأ اهلهأ نم اًمولظم ةكمب اودجي



 ]قا ةوبلا لبق هلاوحأو «هتاشنو هلص لك دمحب

 .هيلإ هوعفدو «يديبزلا قح هنم اوعزتناف «يمهسلا لئاو نبا صاعلا ىلإ اوماق
 :ةلاسرلاب هللا هفّرش نأ دعب لاقو «همامعأ عم فلحلا اذه ةَ هللا لوسر رضح دقو

 هب ىعدأ ولو «معنلا رمح هب يل نأ بحأ ام اًفلح ناعدج نب هللادبع راد يف تدهش دقل»

 .«(تبجأل مالسإلا يف

 ؛ لمعلا ةايح

 اًئيش هيبأ نع ثري ملو «همع مث هدج ةلافك يف أشنو ءاّميتي دلو يب يبنلا نأ مولعم

 ينب يف ةعاضرلا نم هتوخإ عم منغلا يعر ةداع هيف لمعلا نكمي انس غلب املف «هينغي

 :رانيدلا نم ريسي ءزج طاريقلاو ؛طيرارق ىلع اهلهأل اهاعر ةكم ىلإ عجر املو «دعس

 . اًبيرقت تالاير ةرشع نامزلا اذه يف هتميق .هنم نمثلا ثلث وأ رشعلا فصن

 هللا همركأ نأ دعب ةرم كي لاق دقف «مهتايح لئاوأ يف ءايبنألا ننس نم منغلا يعرو

 .«اهاعرو الإ يبن نم ام :ةوبنلاب

 عم رجتي ناك هنأ درو دقف ءرجتي ناك هنأكف «ةوتفلا غلبو لي يبنلا بش املو

 .يرامي الو يراجي ال ؛هل كيرش ريخ ناكف «بئاسلا يبأ نبا بئاسلا
 لك هيده اذه ناكو «فافعلاو «قدصلاو «ةنامألا ةياغب هتالماعم يف ةو فرعو

 .نيمألاب بقل ىتح ةايحلا تالاجم عيمج يف

 : ةجيدخ لام يف هتراجتو ماشلا ىلإ هرفس

 ءالامو اًفرش شيرق ءاسن لضفأ نم  اهنع هللا يضر  دليوخ تنب ةجيدخ تناكو

 تضرع ئ يبنلا نع تعمس املف «ةرجأ ىلع هيف نورجتي راجتلل اهلام يطعت تناكو

 .هريغ هتطعأ ام لضفأ هيطعتو ءاّرجات ماشلا ىلإ هيف جرخيل ءاهلام هياع

 ءاًميظع اخبر حبرو عاتباو عابف «ماشلا ىلإ ةرسيم اهمالغ عم ب هللا لوسر جرخو
 .ةنامألا ىّدأو «ةكم ىلإ عجر مث «لبق نم لصحي مل ام ةكربلا نم اهلام يف لصحو

 : ةجيدخب هجاوز

 يف ىأر ام ةرسيم اهيلع صقو «بولقلا رهبي ام ةكربلاو ةنامألا نم ةجيدخ تأرو

 ليلظن لثم «قراوخلا ضعبو ؛لاقي - لالخلا ةبوذعو لئامشلا مرك نم ا يبنلا



 ]يك ب( وبلا لق هلاوخأو «هئأشنو ؛هلضأ هلك دمحم

 اهتاقيدص ىدحإ هيلإ تلسرأف «هيف اهتيغب لينب ةجيدخ ترعشف - رحلا يف هل نيكلملا
 ىلإ هل اهوبطخف «همامعأ مّلكو «كلذب ي يبا يضرو «هب جاوزلا يف اهتبغر يدب
 شيرق ءاسؤرو مشاه ينب نم رضحم يف يب ينلاب اهمع اهجوزف ءدسأ نب ورمع اهمع

 وه حاكتلا ةبطخ ىقلأ يذلا ناكو «تاركب تس ليقو «ةركب نورشع هردق قادص ىلع

 ركذ مث لي يبنلا لضفو بسنلا فرش ركذ مث «هيلع ىنثأو «هللا دمحف :بلاط وبأ همع

 . قادصلا نيبو دّقعلا ٌةملك

 اًسمخ كاذ ذإ هرمع ناكو «مايأو نيرهشب ماشلا نم يي هعوجر دعب جاوزلا اذه مت
 نيرشعو نامث :ليقو «ةنس نيعبرأ تناك اهنس نأ رهشألاف ةجيدخ امأ ءةنس نيرشعو

 ءاهنع تامف «يموزخملا ذئاع نب قيتعب ةجوزتم الوأ تناكو «كلذ ريغ ليقو «ةنس

 ىلع صرخ مث ءاّدلو اهنم هل كرت نأ دعب اًضيأ اهنع تامف «يميتلا ةلاه وبأ اهجوزتف
 تدعسف ؛هب تجوزتو ل هللا لوسر يف تبغر ىتح «تبأف شبرق ءاسؤر رابك اهجاوز
 .نورخآلاو نولوألا اهيلع طبخي ةداعس هب

 اهنم يي هدالوأ لكو «تتام ىتح اهريغ اهيلع جوزتي مل « ي هجاوزأ لوأ يهو

 .ةيطبقلا ةيرام نم هنإف «ميهاربإ الإ

 : ةجيدخ نم للي هدالوأ

 ريغ ليقو «هلادبع مث «ةمطاف مث «موثلك مأ مث «ةيقر مث «بنيز مث «مساقلا : مه

 نهلك نكردأ دقف ثانبلا امأ «ًاراغض مهلك نونبلا تام دقو « مهبيترتو مهددع يف كلذ

 هللا يضر - ةمطاف الإ الب يبنلا لبق توملا نهافوت مث «نرجاهو نملسأف «ةوبنلا نمز

 .رهشأ ةنس وللي هدعب تشاع اهنإف - اهنع

 : ميكحتلا ةصقو تيبلا ءانب

 «ةبعكلا ناردج عّدص فراج ليس ءاج «ةنس نيثالثو اًسمخ ةي هنس تغلب املو
 اوررقو «ديدج نم اهئانب ىلإ شيرق ترطضاف ؛قيرح لجأل لبق نم تنهو دق تناكو

 ةملظم الو ءابر عيب الو «يغب رهم اهبف اولخدي الف ءايط الإ اهتقفن يف اولخدي ال نأ

 كلهي ال هللا نإ :ةريغملا نب ديلولا مهل لاقف ءاهمده ىلع هللا باقع اوباهو .دحأ



 لي ةولا لبق هلاوحأو «هتاشنو فلصأ لك دمحم

 .ميهاربإ دعاوق ىلإ اهب اولصو ىتح اهمده يف هوعبتف «مدهي أدب مث «نيحلصملا

 نولمحي فارشألا ناكو ءاهنم اًءزج ةليبق لكل اوصصخو «ءانبلا يف اوذخأ مث

 ءانبلا ىلوتو «لمحي نميف سابعلا همعو ةي هللا لوسر ناكو «مهقانعأ ىلع ةراجحلا

 «ميهاربإ دعاوق ىلع اهمامتإ نع ةبيطلا ةقفنلا مهب تقاضو .موقاب :همسا يمور ءان

 نم هنأ ةمالع اًريصق اًرادج اهيلع اونبو ؛لامشلا ةهج نم عرذأ ةتس وحن اهنم اوجرخأف

 .ميظحلاو رجحلاب فورعملا وه ءزجلا اذهو .ةبعكلا

 يف هعضوب فرشتي نأ سيئر لك دار دوسألا رجحلا عضوم ىلإ ناينبلا لصو املو

 ىلإ لوحتي داكو «ةسمخ وأ مايأ ةعبرأ رمتساو «ماصخلاو عزانتلا مهنيب عقوف «هناكم

 ناكو  ةمكحب اهكرادت يموزخملا ةريغملا نب ةيمأ ابأ نأ الإ مرحلا يف ةيماد برح

 باب نم مهيلع لخدي لجر لوأ اومُكَحُي نأ مهيلع حرتقاف - شيرق يف لجر نسأ
 .هيلع اوقفتاو «كلذ اولبقف «دجسملا

 هوأر املف ةي هللا لوسر وه رارقلا اذه دعب لخد نم لوأ نأ هللا ردق نم ناكو

 ءربخلا هوربخأو «مهيلإ ىهتنا املف ءدمحم اذه ءهائيضر نيمألا اذه :اولاقو ءاوفته

 نم فرطب مهنم دحاو لك كسمي نأ مهرمأو «دوسألا رجحلا هيف عضوو «ةادر ذخأ

 يف هعضوو هديب لَو يبنلا هذخأ هعضوم ىلإ دوسألا رجحلا لصو املف «هعفريو ءادرلا
 .غيمجلا هب يضر افق الح ناكو . هناكف

 هوعفر دقف بابلا امأ .رتم فصنو اًرتم فاطملا ضرأ نع عفتري دوسألا رجحلاو

 «اًعارذ رشع ةينامث اهوعفرف ناردجلا امأو ءاوذارأ نم الإ لخدي ال ىتح نيرتم وحن

 اهوفقس مث نيفص يف ةدمعأ ةتس ةبعكلا لخاد يف اوبصنو «كلذ نم فصنلا ىلع تناكو

 .دومع الو فقس نودب لبق نم تناكو اًعارذ رشع ةسمخ عافترا ىلع

 :ةثعبلا لبق ب هتريس

 «بشو «عرعرتف «بناجلا هيزن «ىوقلا رفاو «لقعلا ميلس هابص ذنم لَك أشن
 ركفلا نم اًعيفر اًرارط ناكف .ةليبنلا ميشلاو «ةديمحلا تافصلل عماج وهو «جضنو

 زاتما «لاصخلا نساحمو «قالخألا مراكم يف اًيئاهن الاثمو ءديدسلا رظنلاو «بئاصلا

 «دهزلاو ءةنعلار «ةمكحلاو بلدعلاو «ةعاجشلاو «ةءورملاو .ةلامألاو ؛قدصلاب
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 .حصانتلاو .عضاوتلاو ءءافولاو ءءايحلاو ءركشلاو «ربصلاو «ملحلاو :ةغانقلاو

 :بلاط وبأ همع لاق امك ناسحالاو ربلا نم ةمق ىلعأ ىلع ناكو

 ههجوب مامغلا ىقستسي ضيبأو
 لياراللةعصع ىساقبلا لام

 ىتح شيعلا مدعأ نم دعاسي «سانلا لهاوك لقب امل اًلومح ؛محرلل اًلوصو ناكو

 .لزاونلا هب تلزن نم نيعيو «فيضلا يرقي ناكو «بسكلا بيصي
 ملف ؛ءوسو ةفارخ نم هموق يف ناك ام هيلإ صّعبو «ةباعرلاو ظفحلاب هللا هطاح دقو

 ريغل هب له وأ بصُتلا ىلع حب امم لكأي ملو «كرشلا ثالافتحاو ناثوألا دابعأ دهشب

 وأ مانضألا سم نع الضف ىزعلاو تاللاب فلحلا عامس ىلع ربصي ال ناكو هللا

 . اهيلإ برقتلا

 وهللا سلاجم رضحي مل ىتح يهالملا دوهشو «رمخلا برش نم سانلا دعبأ ناكو

 .ةكم يف ةبحألا ىقتلمو بابشلا هزتنم تناك يتلا اهيداونو رمسلاو



 1۸ ةرعدلار ةوبلا

 ةوعدلاو ةوبنلا

 ؛ ةداعسلا ريشابتو ةوبنلا تامدقم

 قفطو «هموق نيبو هيب ينلا نيب ةيلمعلاو «ةيركفلا ةقشلا تعستا هركذ مدقت امبو
 هسفنب ةولخلاو «مهنع لازتعالا يف بغريو ؛داسفلاو ةواقشلا نم هيلع مهاري امم قلقي
 .راوبلاو ةساعتلا نم مهيجني ليبس يف هريكفت عم

 ىلإ هودحي اًيداح نأك ىتح نسلا مدقت عم ةبغرلا هذه تيوقو ؛قلقلا اذه دتشاو
 ميهاربإ نيد اياقب ىلع هيف هللا دبعتي «'''ءارح راغب ولخب ذخأف «عاطقنالاو ةولخلا
 مامتب هراوج ىضق اذإف «ناضمر رهش وهو . اًرهش ةنس لك نم كلذو - مالسلا هيلع -

 كلذ رركت دقو «هراد ىلإ دوعي مث ؛تيبلاب فوطيف ءاًحابص ةكم ىلإ فرصنا رهشلا اذه
 .تاونس ثالث هلي هنم

 تأدب - ابلاغ لسرلا تثعب اهلو «لامكلا نس يهو - ةنس نوعبرأ هل لماكت املف

 ناكو «ىري امك عقت ةحلاص ايؤر ىري ناكف «روهظلا يف ةداعسلا ريشابتو «ةوبنلا عئالط
 نأ لبق يلع مّلسب ناك ةكمب اًرجح فرعأل ينإ» :لاقو «توصلا عمسيو ءوضلا ىري
 . !ثعبأ

 :يحولا لوزنو ةوبنلا ةيادب

 ركذي «ءارح راغب فكتعم وهو «نيعبرألاو ةيداحلا ةنسلا نم ناضمر يف ناك املف

 يضر - ةشئاع ىلإ عمتسللو «يحرلاو ةوبنلاب - مالسلا هيلع - ليربج هأجاف «ةديعيو هللا

 هک اهنع هللا ىضر - ةشئاع تلاق ءاهليصافتب ةصقلا هذه انل يورت - اهنع هللا

 ىري ال ناكف «مونلا يف ةحلاصلا ايؤرلا يحولا نم قي هللا لوسر هب ءىدُب ام لوأ

 هتمق بنجب هيف عقيف راغلا امأ ؛ةكم لضأ نم نيليف وحت دعب ىلع وهو «رونلا لبجب مويلا فرعي يذلا لبجلا مسا :ءارح )«

 صضقني هلوط فيطل راغ وهو ءةمقلا نم كزني ام دعب راغلا ىلإ لجرلا لصي ءاهيلإ دعاصلا راسي ىلع اهنم لفسأ ةخماشلا
 .رتم فصنو رتم ىلع ابل ديزي هضرعو هراتمأ ةعبرأ نع الق



 ب ةوعدلاو ةوشلا

 ثنحتيف ءارح راغب ولخي ناكو ءالخلا هيلإ َبْبُح مث «حبصلا قلف لثم تءاج الإ ايؤر

 ىلإ عجري مث «كلذل دوزتيو «هلهأ ىلإ عزني نأ لبق ددغلا تاوذ يلايللا هيف - دبعتي يأ -

 . أرقا :لاقف «كلملا ةءاجف «ءارح راغ يف وهو قحلا هءاج ىتح اهلثمل دوزتيف «ةجيدخ

 .دىراقب انأ اه لاق

 ام :تلق .أرقا :لاقف «ينلسرأ مث «دهجلا ينم غلب ىتح ينطغف «ينذخأف :لاق

 .أرقا :لاقف ؛ينلسرأ لا کا ءىراقب انأ

 ىلا ك ناي افا :لاقف «ينلسرأ مث .ةثلاثلا ينطغف «ينذخأف .ءىراقب انأ ام :تلقف
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 هللا يضر - دليوخ تنب ةجيدخ ىلع لخدف «هداؤف فجري و هللا لوسر اهب عجرف

 - ةجيدخل لاقف «عورلا هنع بهذ ىنح هولمزف .ينولمز «ينولمز :لاقف - اهنع
 هللا كيزخي ام هللاو ءالك :ةجيدخ تلاقف .يسفن ىلع تيشخ دقل :- ربخلا اهربخأو

 و «فيضلا يرقنو «مودعملا بسكتو «لكلا لمحتو «محرلا لصتل كنإ .اًدبأ

 .قحلا بئاون ىلع

 مع نبا ؛ىزعلادبع نب دسأ نب لفون نب ةقرو هب تتأ ىتح ةجيدخ هب تقلطناف

 نم بتكيف «يناربعلا باتكلا بتكي ناكو «ةيلهاجلا يف رص أرما ناكو «ةجيدخ

 . يمع دق اًحيش ناكو بتكي نأ هللا ءاش ام ةيناربعلاب ليجنالا

 .كيخأ نبا نم عمسا مع نبا اي :ةجيدخ هل تلاقف

 ؟ىرت اذام يخأ نيا اي :ةقرو هل لاقف

 .ىأر ام ربخ هلك هللا لوسر هربخأف
 يأ - اًعزج اهيف ينتيلاي . ىسوم ىلع هللا لر يذلا سومانلا اذه :ةقرو هل لاقف

 .كموق كجرخي ذإ اًيح نوكأ ينتيل - اًدلج اًيوق
 ؟مه ٌيجرخُم وأ :ال هللا لوسر لاقف

 كموي ينكردي نإو هيِدوُع الإ هب تئج ام لثمب طق لجر تأي مل «معن :لاق

 . اًرزؤم اًرصن كرصنأ
 . يحولا رتفو «يُنوُت نأ ةقرو ثبلي مل مث



 ةوعالاو ةوبنلا

 :يحولا لوزنو ةوبنلا ءدب خيرات

 يف كلذ ناك دقو «ةرم لوأل لَك يبنلا ىلع يحولا لوزنو ةوبنلا ةيادب ةصف يه كلت

 :لاقو 4ُناَءرُمْلا هِي لَن لا َناََصمَر ريش :ىلاعت هللا لاق ءردقلا ةليل يف ناضمر

 نينثالا موي ةليل ناك كلذ نأ ةحيحصلا ثيداحألا تدافأ دقو ردنا ةَ ىف هر آَنإ»

 .رجفلا علطي نأ لبق

 تبث دقو «ناضمر نم رخاوألا رشعلا يلايل نم رتو يف عقت ردقلا ةليل نإ ثيحو

 دقف نيرشعلاو يداجلا مويلا يف عقو امنإ ةنسلا كلت نم ناضمر يف نينثالا موي نأ اًيملع

 ىدحإ ةنس ناضمر نم نيرشعلاو ةيداحلا ةليللا يف تأدب امنإ لك هنوبن نأ كلذ دافأ

 ناكو (م١51) ةنس سطسغأ رهش نم رشاعلا مويلا قفاوت يهو ةي هدلوم نم نيعبرأو

 اًعست يواسي وهو .اًموي رشع ىنثاو رهشأ ةتسو ةيرمق ةنس نيعبرأ كاذ ذإ لي هرمع

 نيعبرأ سأر ىلع هتثعب تناكف ءاّموي نيرشعو نينثاو رهشأ ةثالثو ةيسمش ةنس نيثالثو

 .ةسمنت س

 :هتدوع مث يحولا ةرتف

 اذه مادو = قبس امك = ءارح راغ يف هلوزن لوأ دعب عطقناو رتف دق يحولا ناكو

 ةحلصملا نكلو «نزحلاو ةبآكلا ةدش للي يبنلا يف كلذ بقعأ دقو ءاّمايأ عاطقنالا

 ام لثم لامتحال أيهتو ءهرمأ نم تبثتو ؛عورلا هنع بهذ دقف «عاطقنالا اذه يف تناك

 . ىرخأ ةرم يجولا ءيجم بقتري ذخأو «راظتنالاو قوشتلا هل لصحو «دوعي نیح قبس

 «هراغ يف هراوج لصاويل «ءارح ىلإ لفون نب ةقرو دنع نم داع دق ةي ناكر

 ءارح نم لزن هراوج متو ناضمر رهش ىهتنا املف «ناضمر رهش نم ىقبت ام لمكيو

 .هتداع بسح ةكم ىلإ دوغيل لاوش ةرغ ةحيبص

 ينيمي نع ترظنف «تيدون - هنطب يف تلخد يأ - يداولا تنطبتسا املف : ةا لاف

 يفلخ ترظنو ؛ ايش رأ ملف يمامأ ترظنو اًئيش رأ ملف يلامش نع ترظنو ءاًئيش رأ ملف

 نيب يسرك ىلع سلاج ءارحب ينءاج كلملا اذإف « ايش تيأرف يسأر تعفرف اًئيش رأ ملف

 :تلقف «ةجيدخ تيتأف «ضرألا ىلإ تيوه ىتح اًبعر هنم تثثجف ءضرألاو ءامسلا



 ةوفدلاو ةوبلا

 اراب َءام يلع اوبصو ينورثدف ءادراب ءام يلع اوُبصو :ينورثد ؛ينولمز «ينولمز
 امد :رثدسلا] رجه رو ه رف بای ه گم کرو ه ریا ف ه ملا ای : تلزنف

 .عباتتو يحولا يمح مث ةالصلا ضرفت نأ لبق كلذو

 «يحولا ةرتف رادقمب ةوبنلا نع ةرخأتم يهو ب هتلاسر ءدب يه تايآلا هذهو

 :هيلع بترتي ام نایب عم فيلكتلا نم نيعون ىلع لمتشتو
 . رَ ل :ىلاعت هلوق يف كلذو «ريذحتلاو غالبلاب و هفيلكت وهف :لوألا عونلا امأ

 ةدابعو «لالضلاو يغلا نم هيف مه امع اوعجري مل نإ هللا باذع نم سانلا رذح :هانعم نإف

 .لاعفألاو قوقحلاو تافصلاو تاذلا يف هب كارشإلاو ؛لاغتملا هللا ريغ

 اهب مازتلالاو - ىلاعتو هناحبس - هللا رماوأ قيبطتب لي هفيلكتف : يناثلا عونلا امأو

 ؛تايآلا ةيقب يف كلذو . هللاب نمآ نمل ةوسأ ريصيو « هلا ةاضرم كلذب زرحبل «هسفن يف

 :هلوقو «هريغ اًدحأ كلذ يف هب كرشن الو « ميظعتلاب هصخ :ةانعم . رگ كرو : هلوقف

 فقيو هللا ربكي نمل سيل ذإ ءدسجلاو بايثلا ريهطت هنم رهاظلا دوصقملا رهط يرل

 بابسأ نع دعتبا :هانعم رجه رول :هلوقو ءاّرذقتسم اًسجن نوكي نأ هيدي نيب

 نسخت ال يأ ريك ن و :هلوقو «هتيصعم كرتو هتعاطب كلذو «هباذعو هللا طخس
 .ايندلا هذه يف هنم لضفأ ديرت اًناسحإ

 «نيدلا يف مهقرافي نيح هموق ىذأ نم هقحلي ام ىلإ اهيف راشأف ةريخألا ةيآلا امأ

 .« يفت كرو :لاقف هدحو هللا ىلإ مهتوعدب موقيو

 : ةوعدلاب مايقلا

 - ىلاعتو هئاحبس - هللا ىلإ ةوعدلاب تايآلا هذه لوزن رثأ ىلع ايب هللا لوسر ماقو

 الإ مهل ةجح الو «ناثوألاو مانصألا ةدابع الإ مهل نيد ال ةافج اوناك هموق نإ ثيحو

 مهل ليبس الو «ةفنألاو ةزعلاب ذخألا الإ مهل قالخأ الو «كلذ ىلع مهءابآ اوفلأ مهنأ

 الإ اهب هجاوي الو ءاّرس ةوعدلاب موقي نأ هل هللا راتخا دقف «فيسلا الإ لكاشملا لح يف

 هءاقدصأو هتريشعو هلهأ مدقي نأو «هيلإ نئمطيو هب قثيو «قحلا بحو ريخلاب هفرعي نم

 . مهريغ ىلع هءامدنو



 آب __ ةوعدلاو ةوبنلا

 :لوألا ليعرلا

 ىلإ قبسلا هل هللا بتك نمم ددع هب ناميالا ىلإ رداب هتوعد ب يبنلا أدب املف
 :ريخلاو ةداعسلا

 ىلاعت هللا يضر - دليوخ ثنب ةجيدخ نيئدؤملا مأ قالطالا ىلع مهلوأ تناكو ١-
 حمالم ترصبأو «تاصاهرالا نع تعمسو «تاراشبلا تملع دق تناكو - اهنع

 «ةمألا هذه يبن وه ةي هللا لوسر نوكي نأ تعقوتو «ةلاسرلا ريشابت تدهاشو «ةوبنلا

 يذلا نأو - مالسلا هيلع - ليربج وه ءارح يف لزن يذلا نأ ةقرو ثيدح نم اهل دكأت مث

 ءرثدملا لوأ لوزن دنع ايب يبنلا هب رم ام اهسفنب تدهاش مث «ةوبنلا يحو وه هب ءاج

 .نينمؤملا لوأ يه نوكت نأ يعيبطلا نم ناكف

 هربخيل - هنع هللا يضر - قيدصلا ركب وبأ ميمحلا هقيدص ىلإ ةئ يبنلا ردابو -؟

 الو ددرت نود هب نمآف ؛هب ناميالا ىلإ هوعديو «ةلاسرلاو ةوبنلا نم هب هللا همركأ امب

 قالطالا ىلع هب نمآ نم لوأ ناكف «قحلا ةداهش دهشو «قيدصتلا ىلإ عرسأو «مثعلت
 هرسب افراع «ميدق دهع ذنم هل اًقيدصو «نيتنسب لك هنم رغصأ ناكو «لاجرلا نم وأ

 .ِهلِلَف هفدلص ىلع دهاش لدعأ هناميإ ناكف «هتينالعو

 للي هتلافك تحت ناك - ةنع هللا ىضر - بلاط ىبأ نب ىلع هب نمآ نم لوأ نمو -۳

 بلاط وبأ ناكر ,طعاسم مهتباصأ ا ال ساس «هيقسيو همعطي :ةدنغ اًميِقَم

 هدالوأ دحأك ناكف يلع ب يبنلا لفكو ءاّرفعج هنبا سابعلا لفكف «دالوألا ريثك القم

 لك يف هعبتي ناكو - نينس رشع هرمع ناك :لاقي - غولبلا رهان دقو ةوبنلا تءاج نأ ىلإ

 .نايبصلا نم هب نمآ نم لوأ وهو «هيلإ باجأ مالسإلا ىلإ هاعد املف «هلامعأ
 مايأ َربَأ دف ناك «يبلكلا ليحارش ني ةثراح نب ديز هالؤم هب نمأ نس لوأ نمو

 لوسرل ةجيدخ هتبهوف «ةجيدخ هتمعل هبهوو .مازح نب ميكح هارتشاف « عيبو ةيلهاجلا

 «هئادف يف امهيلإ نسحيل «هامّلكو لي هللا لوسر ىلإ اءاجف همعو هوبأ هب ملعو ةي هلل

 «هدنع ىقبي نأ نيبو همعو هيبأ عم بهذي نأ نيب هرّيخو ءاّديز هَ هللا لوسر اعدف

 اذه نأ اودهشا :لاقو «شيرق نم الملا ىلإ هللا لوسر بهذ ذئدنعو ءامهيلع هراتخاف

 مالسألا ءاج ىج دمحم نب ديز يعدي ناكف «ةربنلا لبق كلذو ءاثورومو اًثراو ينبا



 ۴ ةوعغدلاو ةوبنلا

 .ةثراح نب ديز يِعْذَف «ينبتلا لطبأو

 ماقو «راذنالاب لك هللا لوسر رمأ موي «دحاو موي يف اوملسأ مهلك ةعبرألا ءالؤه

 .ملسأ نم لوأ هنإ مهنم دحاو لك نع ليق دقو «هللا ىلإ ةوعدلاب

 الب ينلل نميألا دعاسلا راصو - هنع هللا يضر - ركب وبأ هللا ىلإ ةوعدلل طشن مث

 ملعأ ءاّمظعم ءاّداوج ءاّميرك الهم :اًييحم افلأم ءاًقيفع الجر ناكو «هتلاسر ةمهم يف

 «هلضفو هملعو «هفورعمو هقلخل هموق لاجر هدصقي ءاهرابخأو برعلا باسنأب سانلا

 ءريخلا هيف مّسوت نم مالسإلا ىلإ اعدف «هتسلاجمو هتلماعم نسحو «هذوجو هتراجتو

 نافع نب نامثع مهتمدقم يف «سانلا ءالضف نم عمج هباجأف «هموق نم هب قثوو

 يبأ نب دعسو «يرهزلا فوع نب نمحرلادبعو «يدسألا ماوعلا نب ريبزلاو «يومألا

 - هنع هللا يضر - ركب وبأ مهل نيب «يميثلا هللاديبع نب ةحلطو «يرهزلا صاقو

 . اًعيمج اوملسأف لك ينلا ىلإ مهب ىتأو «مالسإلا

 «دسألادبع نب ةملس وبأو «حارجلا نب رفاع ةديبع وبأ ةمألا هذه نيمأ ءالؤه الت مث

 هللادبعو ةمادق هاوخأو «نوعظم نب نامثعو «مقرألا يبأ نب مقرألاو «ةملس مأ هتأرماو

 نب ورمع نب ديز نب ديعسو «فانم دبع نب بلطملا نب ثراخلا نب ةديبعو «نوعظم انبا

 رفعجو «ترألا نب بابخو «باطخلا نب رمع ثخأ باطخلا تنب ةمطاف هتأرماو «ليفن

 ةنيمأ هتأرماو «صاعلا نب ديعس نب دلاخو «سيمع تنب ءامسأ هتأرماو «بلاط يبأ نبا

 ةمطاف هتأرماو «ثراحلا نب بطاحو «صاعلا نب ديعس نب ورمع هوخأ مث «فلخ تنب

 رخآلا هوخأو «راسي تنب ةهيكف هتأرماو «ثراحلا نب باطح هوخأو «للجملا تنب

 هللادبع نب ميعنو «فوع يبأ تنب ةلمر هتأرماو «رهزأ نب بلطملاو «ثراحلا نب رمعم

 . شيرق نم یتش ذاخقأو نوطب نم نويشرق مهلك ءالؤهو ؛ماحنلا ديسأ نبا

 ؛يلذهلا دوعسم نب هللادبع : شيرق ريغ نم مالسالا ىلإ نيلوألا نيقباسلا نمو

 بيهصو «شحج نب دمحأ وبأ هوخأو «شحج نب هللادبعو «يراقلا ةعيبر نب دوعسمو

 .ةريهف نب رماعو ؛ةيمس همأو «رساي هوبأو «يسنعلا رساي نب رامعو .يمورلا نانس نبا

 ةكرب نميأ مأ :نهركذ مدقت نم ريغ نم ءاسنلا نم مالسالا ىلإ قبس نممو
 ثراحلا ثنب ىربكلا ةبابل لضفلا مأو «هتنضاحو ب هللا لوسر ةالوم «ةيشبحلا



 هج ؟ٍ؟ ٍٍ] سر ل لب ةويعدللاو ةوبلا

 هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ تنب ءامسأو «بلطملادبع نب سابعلا جوز ءةيلالهلا

 عبتتلا دعب رهظيو «نيلوألا نيقباسلا» بقلب مهعم ملسأ نمو نومدقألا ءالؤه َفِرُع دقو

 «نيلوألا نيقباسلا نم هنإ : هيف ليق وأ «مالسالا ميدق هنإ :هيف ليق نم ددع نأ ءارقتسالاو

 و
 اهب رهجلا ىلإ مهضعب مالسإ رخأت وأ ةوعدلاب

 :مهتيبرتو نينمؤملا ةدابع

 يه اهدعب لزن ام لوأ نإ :لاقيو «رثدملا لئاوأ دعب هلوزن عباتت دقف يحولا امأ

 دصاقملا عيمج ىلع لمتشتو «ءاعدلاو دمحلا نيب عمجت ةروس يهو «ةحتافلا ةروس

 :ةالصلا تادابغلا نم لك يبنلا هب رمأ ام لوأ نأ امك «مالسالاو نآرقلا نم ةمهملا

 .ةالصلاو ءوضولا هملغف ليربج كلذب لزن «يشعلاب ناتعكرو ةادغلاب ناتعكر

 ةحتافلاو «ةالصلا طرش ءوضولاو «نينمؤملا ةمس يه ةلماكلا ةراهظلا تناكف

 ؛نينمؤملا ةدابع يه ةالصلا تناكو «ةالصلا داروأ نم حيبستلاو دمحلاو «ةالصلا لصأ

 ةيدوألا اهب نودصقي اوناك امبرو «راظنألا نع ةديعب نكامأ يف اهب نوموقيو ءاهنوميقي
 ش .باعشلاو

 يحولا ناك امنإو «مالسإلا مايأ لتاوأ يف ىرخأ ءاونو رماوأو ثادابع مهل فرعت الو

 مراكم ىلع مهثحيو «سوفنلا ةيكزت يف مهب ریو «ديحوتلا نم ىتش بناوج مهل نيبي
 . حاورألا يذغتو رودصلا حرشن ةغيلب ظعاوم مهظعيو «راثلاو ةنجلا مهل فصيو «قالخألا

 ءاقن لزانم ىلإ مهب ودحيو «ةمكحلاو باتكلا مهملعيو مهيكزي ب يبنلا ناكو

 ناك ةلمجلابو «تالماعملا قدصو .سوفنلا ةفعو «قالخألا ةفاظنو «بولقلا

 كسمتلا ىلع مهيبريو «ميقتسم طارص ىلإ مهيدهيو .رونلا ىلإ تاملظلا نم مهجرخي

 .هيلع ةماقتسالاو هللا رمأ يف تابثلاو هللا لبحب ماصتعالاو هللا نيدب

 اهب رهجي مل «دارفألا ىلع ةروصقم لزت مل ةوعدلاو «ماوعأ ةثالث ترم اذكهو

 اهل ركنت دقو «شيرق ىدل ةفورعم تراص اهنأ الإ ءيداونلاو عماجملا يف ب يبنلا

 ثيح «ةماع ةفصب اهب اولابي مل مهنكلو «نينمؤملا ضعب ىلع اودتعاو ءانايحأ مهضعب

 .مهتهلآ يف ملكتي ملو «مهنيدل كَ هلا لوسر ضرعتي مل
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 ةوعدلاب رهجلا

 : نيبرقألا يف ةوعدلا

 اهل دجوو «ةيدرفلا ةوعدلا ليبس يف تاونس ثالث يب هللا لوسر ىضق نأ دعبو

 أيهتو «لبسلا اهل تدهمتو ءاهريغو شيرق ميمص نم نيحلاص ًالاجرو «ةيغاص اًناذآ

 شخ ه رال َكيَع رو : لک هلوسر ىلع ىلاعت هللا لزنأ ءوجلا اهررهظل

 عمجف 112016 :ءارعشلا] ولم اً ب نإ لف كْوصَع نإ 0 تملا نب کما نل كاج
 دعب لاقف «بلطملا ينب نم رفت مهعمو «مشاه ونب مهو «نيبرقألا هتريشع ةي يبنلا

 .ديحوتلا ةداهشو دمحلا

 تررغ ولو ؛مكتبذك ام اًعيمج سانلا تبذك ول لاو ءهلهأ بذكي ال دئارلا نإا

 ىلإو ةصاخ مكيلإ هللا لوسرل ينإ وه الإ هلإ ال يذلا هللاو «مكتررغ ام اًعيمج سانلا

 «نولمعت امب نبساحتلو :نوظقيتست امك نثعبتلو «نومانت امك نتومتل هللاو «ةفاك سانلا

 . (اًدبأ رانلا وأ اًدبأ ةنجلا اهنإو ءاًءوس ءوسلاو اًناسحإ ناسحإلاب نوزجتلو

 عمتجت نأ لبق هيدي ىلع اوذخ :لاق هنإف «بهل يبأ همع ريغ اني اًمالك موقلا ملكتف

 هنعنمنل هللاو :بلاط وبأ لاقف « متلتق هومتعنم نإو « متللذ نذإ هومتملس نإف «برعلا هيلع

 نأ ريغ «كعنمأو كطوحأ لازأ ال هللاوف ءهب ترمأ امل ضما :اًضيأ لاقو :انيقب ام

 .بلطملادبع نيد قارف ىلع ينعواطت ال يسفن

 :افصلا لبج ىلع

 «َنكرتمْلا نع ضعأو رمو امي عَلِصاَف# :ىلاعت هلوق اًضيأ لزن كلذ نوضغ يفو

 :فته مث ءاّرجح اهالعأ العف افصلا ىلع موي تاذ كي هللا لوسر دعصف [44:رجسلا]

 . ميظع رمأ عوقو وأ شيج موجه نع ربخت راذنإ ةملك تناكو . (ءاحابصايا١

 ينباي !يدع ينباي !رهف ينباي :لئابف لئابق مهوعديو «شيرق نوطب يداني لعج مث

 !بلطملا دبع ينباي !فانم دبع ينباي !نالف ينباي !نالف



 ةوعدلاب رهجلا

 ىتح ؛هيلإ سانلا عرسأف .دمحم :اولاق ؟فتهي يذلا اذه نم :اولاق اوعمس املف

 ؟وه ام رظنيل الوسر لسرأ هيلإ جرخي نأ عطتسي مل اذإ لجرلا نإ

 كيرت «لبجلا اذه حفسب يداولاب ًاليخ نأ مكتربخأ ول مكتيأرأا :لاق اوغمتجا املف

 ؟(ّيفدصم متنكأ مكيلع ريغت نأ

 . اقدص الإ كيلع انبرج ام .اًبنك كيلع انبرج ام .معن :اولاق

 ىأر لجر لثمك مكلثمو يلثم امنإ .ديدش باذع يدب نيب مكل ريذن ينإف» :لاق

 - ودعلا مهمهدي الثل عفترم ناكم نم مهل رظنيو علطتب يأ  هلهأ أبري قلطناف ودعلا

 . اهاحابصاب :يداني لعجف ؛هوقبسي نأ يشخف

 هذه نأ مهل نّيبو هللا لوسر اًدمجم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ مهاعد مث

 ىلع اوقب نإ هللا باذع مهرذنأو مهرذح مث «ةرخالا ةاجنو ايندلا كالم يه ةملكلا

 باذعلا نم مهذقني ال الوسر هنوك عم هنأو ؛هللا دنع نم هب ءاج امب اونمؤي ملو ؛مهكرش

 . اًئيش هللا نم مهينغي الو

 اوذقنأ «هللا نم مكسفنأ اورتشا !شيرق رشعم اي١ :لاقف صحو راذنإلا اذه معو

 . ايش هللا نم مكنع ينغأ الو ءًاعفن الو ارض مكل كلمأ ال ينإف ءرانلا نم مكسفنأ

 . اًعفن الو ارض مكل كلمأ ال ينإف «رانلا نم مكسفنأ اوذقنأ !يؤل نب بعك ينب اي

 .رانلا نم مكسفنأ اوذقنأ !بعك نب ةرم ينب اي

 : اًعفن الو ارض مكل كلمأ ال ينإف ءرانلا نم مكسفنأ اوذقنأ !يصق ينب رشعماي

 .رانلا نم مكسفنأ اوذقنأ !سمش دبع ينب اي

 .اًعفن الو ارض مكل كلمأ ال ينإف ءرانلا نم مكسفنأ اوذقنأ !فانم دبع ينب اي

 .رانلا نم مكسفنأ اوذقنأ ! مشاه ينب اي

 ءاعفن الو ارض مكل كلمأ ال ينإف ءرانلا نم مكسفنأ اوذقنأ !بلطملا دبع ينب اي

 . اًئيش هللا نم مكل كلمأ ال «متئش ام يلام نم ينولس ءاّئيش هللا نم مكنع ينغأ الو

 . ايش هللا نم كنع ينغأ ال !بلطملا دبع نب سابع اي

 . اًنيش هللا نم كنع ينغأ ال !هللا لوسر ةمع :بلطملا دبع تنب ةيفص اي

 ينغأ ال ؛رانلا نم كسفن يذقنأ «تئش امب ينيلس !هللا لوسر دمحم تنب ةمطاف اي



 له للبي بيحس سس 0-72 ةةيبلاب هلا

 -٠. اهقح بسح اهلصأس يأ - اهلالبب اهلبأس اًمحر مكل نأ ريغ ءاًئيش هللا نم كنع

 ةضراعم يأ اودبأ مهنأ مهنع ركذي الو ءاوقرفتو سانلا ٌضفنا راذنالا اذه ٌّمتأ املو

 ا :لاقف ءءوسلاب واب يبنلا هجاو هنأ بهل يبأ نع درو ام ىوس ؛هوعمس امل كييأت وأ

 آ١ :دسنا 4ب سهل يأ آني بَ : تلرتف ؟انعمج اذهلأ .مويلا رئاس كل

 اذهب اوئجوف نيح بارغتسالاو ةشهدلا مهتباصأ دق مهنأكف شيرق ةماع امأ

 ىلإ 00 امل مهنكلو .كلذ هاجت فقوم يأ اوراتخي نأ اوعيطتسي ملو «راذنإلا

 مهسفنأ يف اوربكتسا ءاونأمطاو «مهتشهد نم اوقافأو «مهسفنأ ترقتساو ؛مهتويب

 0 اذإ ةي ىبنلا ناكف «ءازهتسالاو فافختسالاب راذنالاو ةوعدلا هذه اولوانتو

 نم ملكي نبك ىبأ نبا اذهأ ؟الوسر هللا ثعب يذلا اذهأ :اولاقو هنم اورخس مهنم

 . كلذ لاثمأو ؟ءامسلا

 راتخاو «شيرق نيد فلاخ دق ناك «مألا ةهج نم وب هدادجأ دحأل مسا ةشبك وبأو

 هل اًراقتحاو اًريبعت «هب هوِهّبَشو «هيلإ هوبسن نيدلا يف يک يبنلا مهفلاخ املف «ةينارصنلا

 .هيف اًتعطو

 مهيلع وتب «مهعماجمو مهيدارن يف اهب رهجي أدبو «هتوعد يف ةا يبنلا رمتساو
 ا ولي ْنْي ل ام هلآ اودی اودع يوفي :لسرلا هيلإ تعدام ىلإ مهوعديو «هللا باتك

 ىلعو اًراهج اًراهن ةبعكلا ءانفب يلصي ناكف «مهنيعأ مامأ هللا دبعي أذبو [۹:فارعألا]

 .داهشألا سوؤر

 دعب اًدحاو هللا نيد يف سانلا نم ددع لخدو «لوبقلا ضعب هتوعد تلان دقو

 . دعابتلاو ضغابتلا مهتيب لهأ نم ملسي مل نم نيبو نيملسملا ءالؤه نيب لصحو «دحاو

 : ةوعدلا نع جاجحلا فكل شيرق ةرواشم

 برتقا ىتح مايأ الإ يهامو «هوأر ام مهءاسو «كلذ لك نم شيرق تزأمشاو

 اذ ناكو  ةريغملا نب ديلولا ىلإ مهنم رفت عمتجاف «جاجحلا رمأ مهمهأو «جحلا دعوم

 دوفو نإو ءمسوملا اذه رضح دق هنإ «شيرق رشعم اي :مهل لاقف - مهيف فرشو نس
 الو ءاّدحاو اًيأر هيف اوعمجأف ءاذه مكبحاص رمأب اوعمس دقو هيف مكيلع مدقتس برعلا

 . اًضغب مكضعب بذكيف ءاوفلتخت
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 . هب لوقن اًيأر انل مقأو «لقف تنأ :اولاق

 .عمسأ اولوفف متنأ لب ءال :لاق

 .نهاك :لوقن :اولاق

 .مهعجسب الو ناهكلا ةمزمزب وه امف «ناهكلا انيأر دقل «نهاكب وه ام :لاق

 .نونجم :لوقنف :اولاق

 الو هجلاخت الو هقنخب وه امف «هانفرعو نونجلا انيأر دقل «نونجمب وه ام :لاق

 "سوس

 .رعاش :لوقتف :ارلاق

 هضوبقمو هضيرقو هزجهو هزجر .هلك رعشلا انفرع دقل ءرعاشب وه ام :لاق

 .رعشلاب وه امف .هطوسبمو
 رحاس :لوقتف :اولاق

 .هدقعب الو هثفنب وه امف «مهرحسو راحسلا انيأر دقل ؛رحاسب وه ام :لاق

 ؟لوقن اذامف :اولاق

 .ةانجل هعرف نإو «قذعل هلصأ نإو «ةوالطل هيلع نإو «ةوالح هلوقل.ّنِإ هللاو :لاق

 وه :اولوقت نأ لوقلا ٌبرفأ َّنِإو «لطاب هنأ ٌفرُع الإ اعيش اذه نم نيلئاقب متنأ امو

 «هجوزو ءرملا نيبو هيخأو ءرملا نيبو «هيبأو ءرملا نيب هب قرفي «رحس هلوقو «رحاس

 .هتريشعو ءرملا نيبو

 مهب رمي ال ؛مسوملل اومدق نيح سانلا لبسب نوسلجي اولعجو «كلذب هنع اوقرفتف

 .هنم اوعمسي وأ هوري نأ لبق هرمأ سائلا فرعف ب هرمأ هل اوركذو هورذح الإ دحأ

 «مهلزانمو مهلاحرو جاجحلا عماجم ىلإ يب يبنلا جرخف جحلا مايأ تءاجو

 وبأ هعبنو .«اوحلفت هللا الإ هلإ ال اولوق سانلا اهيأاي» : مهل لاقو «مالسإلا ىلإ مهاعدو

 كك هللا لوسر رمأ اوفرع دقو مسوملا كلذ نم برعلا تردصف :هيذؤيو هبذكي بهل

 . اهلك برعلا دالب يف هركذ رشتناو

 : ةوعدلا ةهجاومل ىتش لبس

 ارجلاعي نأ اوأر مهنأك اونأمطاو ءمهتويب ىلإ شيرق تداعو «جحلا ىهتنا املو
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 اوركف «هدحو هللا ىلإ ةوعدلاب يك هللا لوسر مايق لجأل تأشن يتلا ةلكشملا هذه

 اميف اهركذن ءاهيلع ءاضقلاو ةوعدلا هذه ةهجاومل ىتش ًالبس اوراتخا مث ءاوراشتساو

 .زاجيإب يلي

 : اهنم راثكإلاو ءازهتسالاو ةيرخسلا ةلصاوم :الوأ

 «ةيونعملا مهاوق نيهوتو «نيملسملاو ةَ هللا لوسر ليذخت كلذ نم دصقلاو

 «ناطيشلا هينأي نهاك «نونجم رعاش ءروحسم لجر هنأب لي هللا لوسر نومهتي اوناكف

 ءيجي هوأر اذإ اوناكو «مئاتشلاو مهتلا نم كلذ ريغو «لوقتم رتفم «باذك رحاس

 کوفر اوبك يا 36ي نیو : ىلاعت هللا لاق امك «ةمقنلاو بضغلا رظن هيلإ نورظني بهذيو

 :نولوقيو «هب نومكهتي هوأر اذإ اوناكو [ه1:ملقلا] ةو نإ وشو لا اع ا رص
 .[05:ءاينألا] لا ركب ىا ادا

 ره هلا كن َةلْؤَعَأ» : ضرألا كولم مكءاج دق : اولاق ةباحصلا ءافعض اوأر اذإو

 ه نب اونا نیلا ن واک اور ل نإ : ىلاعت هللا لاق امكو [*ه:ماسنالال ایہ ن

 لو نإ اوا مهم الو ه ايهكت ايم يأ لإ ام إو ه دب میپ انس
 . [5:-14:نيفطملا] درا

 يف كلذ رثأ ىتح كيحضتلاو نعطلا نمو «ءازهتسالاو ةيرخسلا نم اورثكأ دقو

 [ه/:رجحلا] نووي امي رص قیضب كّلأ را دقو : ىلاعت هللا لاق امك لك يبثلا يفت

 ني نو کير دي حيف :لاقف :قيضلا اذهب بهذي ام هل نيو «ىلاعت هللا هتيث مث
 هيف ام كلذ لبق هل نيب دقو ۹۹4۸: رجحنا] تیما يأ وح كتر دباو 6 نلجأ

 وف رخاء اإ أ مم ولحج لا ه َنِرْبَسْلا كيك اإ :لاق ثيح «ةيلستلا
 م

Aٍدَملَو# :لاقف «مهيلع ااو بلقني فوس اذه مهلعف نأ هربخأو [45:98:رجحلا]  

 ۲۰: منل ورب هدب افا ام منم أوُرْجَس تل احم فل ني لس رسا يي
 : لك يبنلا ىلإ عامتسالا نيبو سانلا نيب ةلوليحلا : اًيناث

 يبنلا اوأر املك سانلا اودرطيو «ءاضوضلا اوعفريو «بغشلا اوريثي نأ اوررق دقف
 ام نايبل اهزهتني ةصرف هل اوكرتي ال نأو .مهنيب اميف هللا ىلإ ةوعدلاب موقيل «دعتسب للي

 علمي حج

 ادي ع ال افك لأ لاول : ىلاعت هللا لاق . مهنيب اميف كلذب اوصاوت دقو «هيلإ وعدي



 ی 1س

 ىتح «ةبالصو ةذش لكب كلذب نيمئاق اولظ دقو :٠٠[ تمن بلع ركع هن ملو نافل
 ناضمر يف كلذو مجنلا ةروس وه مهعماجم يف هتوالت نم يب يبنلا.نكمت نآرق لوأ نإ
 .ةوبنلا نم ةسماخلا ةنسلا ىف

 هتالص يف هولتي ناك ام رثكأو - هتالص يف نآرقلا ولتي لكي ينلا اوعمس اذإ اوناكو
 ره لول :ىلاعت هللا لزنأ ىتخ «هب ءاج نمو «هلزنأ نمو ءنآرقلا اوبس - ليللاب

 مدر لوم
 ٠١١[. :ءارسالا] ایس كلذ نب تو 5 توام کر َكِيالَص

 اوناك «ةيبعش اًصصق مهنم مّلعتف ؛ماشلاو ةريحلا ىلإ ثراحلا نب رضنلا بهذو

 يداونلا دقعي ذخأ عجر املف ؛رايدنفسإو متسر :لثم مهئارمأو مهكولم نع اهنوكحي

 اذإو لكك يبنلا ىلإ عامتسالا نع سانلا اهب فرصيو صصقلا هذه صقي «سلاجملاو

 صقيو «سلجملا كلذ يف هفلخ ؛هللاب ريكذتلل ةَ هللا لوسر هيف سلج سلجمب عمس
 !؟ينم اًثيدح نسحأ دمحم اذامب :لوقي مث «صصقلا كلت نم مهيلع

 الإ مالسالا ديري دحأب عمسي ال ناكف «ةينغم ةيراج ىرتشاف «ىرخأ ةوطخ مدقت مث

 هيلإ كوعدي امم ريخ اذه .هينغو هيقساو هبمعطأ :لوقيو «ةينغملا كلت ىلإ هب قلطنا

 22 رم مع e و يوو رر

 . [1:نامقل] نهم اڏو ف كلو اوز اهيو رع ريغ

 : ةيذاكلا تاباعدلا فيثكتو تاهبشلا ةراثإ :اًنلاث

0 e هنإ نآرقلا نع نولوقي اوناك امبرف هيف اوننفتو كلذ نم اورثكأ دقف: # 

 اًنايحأو ءراهتلاب اهولتيف «ليللاب لإ دمحم اهاري ةبذاك مالحأ يأ [؛::فسربا لأ

 يت ملعب امن :نولوقي اوناك اًنايحأو «هسفن دنع نم هارتفا» :نولوقي اوناك

 : يأ [4 :ناقرفلال ورا مَ بع اأو هنأ كفل لإ اذنه نإ : اولاق امبرو [00٠:لحتلا

 هب لنت ىه اها نيّرأْلا ٌرِيْسُأ ولار هفالتخا يف هؤالمزو وه كرتشا
 ام لثم نآرقلاب هيلع لزنتي اًناطيش وأ انج هل نإ : اولاق اًنايحأو [ه:ناترفلا] 4البِصأو هرب

 لر نم لع كد له# :مهيلع ادر ىلاعت لاق .ناهكلا ىلع نيطايشلاو نجلا لزنب

 رجافلا باذكلا ىلع لزنت اهنإ يأ 1۲۲١۲۲۱) :ءارعشلا] 4ری لَ 11 ع ل 6 نيم

 نإ نولوقت فيكف ءاّفسف يف متدجو الو .اًبذك يلع متيرج امو «بونذلاب خطلتملا



 ةوصدلاب رهجلا الكا

 ؟ناطيشلا ليزنت نم نآرقلا

 ليختي وهف «نونجلا نم عون هباصأ دق هنإ لك يبنلا نع نولوقي اوناك اًنايحأو

 همالكو رعاش وهف «ءارعشلا غ وصي امك ؛ةعئار ةعيدب تاملك يف اهغوصي مث يناعملا

 راو لك ف ْمُهَّنَأ ر رل ه واقل مهمي رمش :مهيلع ادر ىلاعت هللا لاق ءرعش

 :E ۲۲٤ ءارعشلا] € واعفو ا ام روش ماو © نومي

 يف نوحلاص نرفع تاد هريبتا نياق للك يلا يف اهتمةدحاو دجرت الو. ءءارعشلا

 نم ةحسم مهيلع دجوت الو «مهتالماعمو «مهتافرصتو «مهلاعنأو «مهقلخو «مهنيد

 لب «ءارعشلا ميهي امك اهلك ةيدوألا يف ميهي ال وهو . مهنوؤش نم نأش يأ يف ةياوغلا

 لعفي الو «لعفي ام الإ لوقي ال وهو «دحاو ظارصو «دحاو نيدو «دحاو بر ىلإ وعدي

 .؟هنم ءارعشلاو رعشلا نيأو ؟ءارعشلاو رعشلا نم ره نيأف «لوقي ام الإ

 : لادجلاو شاقنلا :اًمبار

 فالخلا يف ساسألا يه تناكو ءاّدج نوكرشملا اهبرغتسا اياضق ثالث تناكو

 ثعبلاو .ةلاسرلاو «ديحوتلا :يهو «نيدلا رمأ يف نيملسملا نيبو مهنيب لصح يذلا
 .اهلوح نولداجيو ءاياضقلا هذه يف نوشقاني اوناكف .توملا دعب

 «بارغتسالاو بجعتلا الإ كلذ يف مهدنع نكي ملف توملا دعب ثعبلا امأف

 وآل وأ ه وَ ل ادعو اكو اني ابا :نولوقي اوناکف طقف يلقعلا داعبتسالاو

 لهل :نولوقب اوناكو ۲: ديب مر كلل :نواوقپ اوناكو ۱۷١۱١[ :تافاصلا] 0

 ب آگ هلل لع تق ه بيحب ی ى 3 وقت ق لک لک رشم اذإ مکتب ٍلْمَ لع لدا

 :مهلئاق لاقو اسا ج

 رشحوئثعبوئ تومأ

 ورمعمأايةفارخ ثيدح

 ملاظلا نأ ايندلا يف نودهاشي مهنأ اهلصاح «دودرلا نم عاونأب مهيلع هللا در دقو

 ؛هملاظ نم هقح ذخأب نأ نود تومي مولظملاو «هملظ ءازج ىقلي نأ نود تومي

 نأ لبق تومي ءيسملاو «هحالصو هناسحإ ءازج ىقلي نأ لبق تومي حلاصلا نسحملاو

 ملاظلا نم ذخؤيف «سانلا هيف ثعبي موي توملا دعب نكي مل نإف «هتائيس ىلع بقاعي



 ر 2 2 ت55 ات لا كا

 الو «ناقيرفلا ىوتسال «رجافلا ءيسملا ُتَقاَعُيَو «حلاصلا نسحملا يّرجيو «مولظملل

 اذهو «يقتلا نسحملاو مولظملا نم دعسأ ءيسملاو ملاظلا ريصي لب «قرف امهنيب نوكي

 ماظن ينبي نأ هناحبس هللا نم روصتي الو «ءيش يف لدعلا نم سيلو ءاقالطإ لوقعم ريغ

 ني يل ام د َِيبْلُك نيل لجأ :ىلاعت لاق .داسفلاو ملظلا اذه لثم ىلع هقلخ

 الوعر أوثما» يزل هلي لأ ٍتاَأ أخو نَا بح مآل : لاقو :1٠ دقن وي
 .[11:ةيئاجلا] نومك ا 7 اَم لس من و اسو ره هاوس تحلصلا

 ياب اأ ر اع أ ن منا :كلذ يف مهيلع ادر لاقف «يلقعلا داعبتسالا امأو

 لع ردم نهق ی ر ضرألاو توسل َّقلَخ ىا ها نأ ارب رلوآ : لاقو [۱۷:تاعزاتا)

 لوألا هانا شلع دقو : لاقو :٠۳ فتحا 4ری وی ل آم لع منا َكَب نوما ی نأ نأ

SEE3 3 كه د 0 يک 1 نر امك 8 :لاقو [5؟:ةمقارلا] €  

 دلع ٌنوهَأ# ةداعإلا نأ وهو «مهيدل داتعم ره ام مهركذو 61٠١ 4:ءاينالا] لیک
 يت مرو

 .[15:قل یر َقْلَح ْنِم سبل يف ر لہ لولا يلب اًنيِِعْفَأ# :لاقو ۲۲۷: مورلا

 يبنلا قدصب مهفارتعاو مهتفرعم عم تاهبش اهلوح مهل تناكف الب يبنلا ةلاسر امأو
 ةلاسرلاو ةوبنلا بصنم نأ نودقتعي اوناك مهنأ كلذو «هاوقتو هحالص ةياغو هتنامأو ةي

 ءاّرشب نوكي ال لوسرلاو ءالوسر نوكي ال رشبلاف ءرشبل ىطعي نأ نم ّلجأو مظعأ

 ريحت هب ناميالا ىلإ اعدو ؛هتلابمرو تربت نع لل للا لوسر نلعأ امل :مهقديقع بسم

 يكل ف ىو ٌءاَمََلا ُلُكأي لولا ادن لام لاو : اولاقو اوبجعتو نوكرشملا

 [":قا )بيع ءى اده رفا لاق رهي ريم مهاج نأ أوي لب : ىلاعت لاق :٠ اترفلا
9 0 

 انااا یک ین ےک ل لع ها لآ ام # :اولاقو

 ےب اج ىزا بَل لأ نم لف :- مهيلع ادر - لاقو هذه مهتديقع هللا لطبأ دقو

 مهنيب ىرج امو «لسرلاو ءايبنألا ىعصق مييلع يقو :٠[ ماعنألا] ساتل ىلشو ارون ئسوم

 و 4ني رسب الإ أ نإ : : مهتلاسرل اًراكنإ اولاق مهموق نأو ءراوخلا نم مهموق نيبو

 «.وداسبع ني هاب نم ىع نم هلآ کلو تحلم رم الإ نش نإ مهس مهل تاق

 كلذ نإف اكلم لوسرلا نوكي نأ امأو ءاّرشب اوناك مهلك لسرلاو ءايبنألاف [٠٠.٠١:يهاربل

 ىقبت مث «ةكئالملاب ىسأتي نأ عيطتسي ال رشبلا ذإ ءاهتحلصمو ةلاسرلا ضرغب يفي ال



 ۳ ةوعدلاب رهجلا

 ام رهيل اتسبلو الجر هتلعجل اكلم هلع ولرو :ىلاعت لاق «يه امك ةهبشلا

 م19: ماعنألا] 4 توسل

 مهيلع - ىسومو ليعامسإو «ميهاربإ نأ نرفرتعي اوناك نيكرشملا نإ ثيحو

 «هذه مهتهبش ىلع رارصإلل الاجم اودجي مل مهنإف ءارشب اوناكو السر اوناك - مالسلا

 ؟نيكسملا ميتيلا اذه الإ هتلاسر لمحل هللا دجي ملأ :اولاق «ىرخأ ةهبش اودبأ مهنكلو

 لر الزل ارلاكو» : اذه لسريو .فيقثو شيرق فارشأ نم رابكلا ءامظعلا كرتيل هللا ناك ام

 دن تمني ويفي رها : مهيلع اًدر ىلاعت لاق * ع نسر نيت لج ىلع ُناَرعْلا اذه

 فيك ملعي هللاو «هللا نم ةمحر ةلاسرلاو ةوبنلاو نآرقلاو يحولا نأ : ينعي [71 81 :فرعزلا]

 ُتْيَح ملأ ا :ىلاعت لاق ءاهمرحي نمو ءاهيطعب نمف ٠ ءاهعضي نيأو ؛هتمحر مسقي

 . 1 :ماعنأل] «هَتَلاسر لمَ

 ايندلا كولم نم كلمل اًلوسر نوكي نم نإ اوف ردا e رعت
 «لاملاو «ةعيضلاو «مشحلاو مدخلا نم هاجلاو ؛ةمشحلا بابسأ كلملا هل رفوب

 نيقفارملاو «سرحلا نم بكوم يف يشمي وهو «كلذ ريغو «لالجلاو «ةهّبألاو

 لوسر هنإ ىعذي شيع ةمقلل قاوسألا يف عفدي دمحم لاب امف «فرشلاو زعلا باحصأ

 ةّنَج م نيكي اسما ل
 ګو

 اه. :ناقرفلا] اوسم الجر الإ كب رعب نإ ریا لاو ا لڪ

 «مهرابكو «مهراغص : رشبلا عاونأ عيمج ىلإ لسرأ دق ناك ءب يبنلا نأ مولعمو

 ام هل لصح ولف «مهرارحأو ؛مهديبعو «مهفارشأو «مهبانذأو «مهئايرقأو «مهفاعضو

 هب ديفتسي نكي مل «رابكلاو ءمشحلاو مدخلا ةبكاومو «لالجلاو «ةهبألا نم مدقت

 دعت ملو ؛ةلاسرلا ةحلصم تتافل نذإو «رشبلا روهمج مهو «مهراغصو سانلا ءافعض

 ينعي «لوسر ةي اًدمحم نأب اذه مهبلط ىلع نوكرشملا بيجأ كلذلو «ركذت ةدئاف اهل

 بكوملاو هاجلاو ةمشحلا نم هل هومتبلط يذلاو ؛لوسر هنأ هذه مكتهبش ضحدل يفكي

 .ةلاسرلاب نودوصقم مه امنيب «سانلا ةماع يف ةلاسرلا غيلبت يفاني «لاملاو

 اًدانع تايآلاب نوبلاطي اوذخأو ءىرخأ ةوطخ اومدقت هذه مهتهبش ىلع در املف

 .هللا ءاش نإ هنم ءيش ىلع يتأنسو ءراوحو شاقن لَك يبنلا نيبو مهنبب رادف ءاّريجعتو



 ٤ ةومدلاب رهجلا

 نورقي نوک رشملا ناكو «فالخلا لضأو اياضقلا سأر تناكف ديحوتلا ةيضق امأو

 وه ىلاعت هللا نأب نوفرتعي اوناكف «هلاعفأو هتافصو هتاذ يف  ىلاعتو هناحبس - هللا ليحوتب

 كلاملا وهو «ءيش لك قلاخ وهو ؛امهنيب امو ضرألاو تاوامسلا قلخ يذلا قلاخلا
 قزارلا وهو «ءيش لك توكلمو ءامهنيبامو ضرألاو تاوامسلا توكلم هديب يذلا

 نم رمألا ربدي يذلا ربدملا وهو «يح لك قزريو «ماعنألاو باودلاو سانلا قزري يذلا

 تاوامسلا بر وهو ءةلمنلاو ةرذلا ىتح ريبكو ريغص لك رمأ ربديو «ضرألا ىلإ ءامسلا
 رمقلاو سمشلا رخس ؛ءيش لك برو «ميظعلا شرعلا برو امهنيب امو («ضرألاو
 ريجي ؛نوعضاخ هل لك ؛ةكئالملاو سنالاو نجلاو باودلاو رجشلاو لابجلاو موجنلاو

 ام مكحيو ؛ءاشي ام لعفيو «تيميو يبحي ءادبأ هيلع راجي الو ءاشي نم ىلع ءاشي نم
 . هئاضقل دار الو ؛همكحل بقعم ال ؛ديري

 هتافصو هتاذ يف  ىلاعتو هناحبس - هللا ديحوتل حيرصلا رارقإلا اذه دعب مهو

 نيلسرملاو ءايبنألاك - نيبرقملا هدابع ضعب ىطعأ ىلاعت هللا نإ :نولوقي اوناك هلاعفأو
 هنذإب هيف نوفرصتي مهف «نوكلا رومأ ضعب يف فرصتلا نم اًنيش  نيحلاصلاو ءايلوألاو
 ؛كلذ لاثمأو «ىضرملا ءافشو «جئاوحلا ءاضقو ؛تابركلا عفدو «دالوألا ةبه : لثم
 مهحنم هللا نأ لجأل مهف هللا دنع مههاجلو «هلا نم مهبرقل كلذ مهاطعأ امنإ هللا نأو
 نوفشكيف «بيغلا قيرط نع دابعلا تاجاح ضعب نوضقي رايخلا اذهو فرصتلا اذه

 هب نوضري نم هللا ىلإ نوبرقيو «تايلبلا ضعب نوعفديو «تابركلا ضعب مهنع
 .هدنع هل نوعفشيو

 نيحلاصلاو ءايلوألاو ءايبنألا ءالؤه اولعج اذه مهمعز ساسأ ىلع نوكرشملاو

 «مهاضر اهب نوغتبيو «مهيلإ اهب نوبرقتي الامعأ اوعرتخاو «هللا نيبو مهنيب اميف ةليسو
 ءمهجئاوح ءاضقل مهنوعديو «مهيلإ نوعرضتي مث لامعألا كلتب نوتأي اوناكف
 . مهنواخم يف مهب نوذيعتسيو «مهدئادش يف مهب نوثيغتسيو

 وأ ءايبنألا ءالؤهل ارصصخ مهنأ يهف مهيلإ برقتلل اهوعرتخا يتلا لامعألا امأ
 اهونحن يتلا مهليثامت اهيف اوعضوو «تويبلا اهيف مهل اونيو «نكامأ نيحلاصلاو ءايلوألا

 بسح نيحلاصلاو ءايلوألا ضعب روبق اودجو امبرو «ةيلايخلا وأ ةيقيقحلا مهروص قبط



 ارا
 ةوعدلاب رهجلا

 هذه نودصقي اوناك مث «ليثامتلا مهل اوتحني نأ نود توببلا اهيلع اونبف «مهمعز

 اهل نوموقيو ءاهلوح نوفوطيو ءاهب نوكربتيو اهنوحسمي اوناكف روبقلا كلتو ليثامتلا

 نم اهب اوغتبيو «مهبلإ اهب اوبرقتيل «نيبارقلاو روذنلا اهيلإ نومدقيو « ميظعتلاو لالجإلاب

 بارشلاو ماعطلاو عرزلاو ثرحلا نم هللا مهقزري ناك امم مهل نورذني اوناكو ؛مهلضف

 .لاومألاو ةعتمألاو ةضفلاو بهذلاو ماعنألاو باودلاو

 اوناكف لاومألاو ةعتمألاو ةضفلاو بهذلاو بارشلاو ماعطلاو عرزلاو ثرحلا امأف

 باجحو ةندس ةطساوب «مهليئامت ىلإ وأ «نيحلاصلا ءالؤه روبقو نكامأ ىلإ اهنومدقي

 مظعم يف مهتطساوب الإ ءيش اهيلإ مدقي نكي ملو «تويبلاو روبقلا كلت نورواجي اوناك

 .لاوحألا

 ءالؤه مساب اهنوبيسي اوناك امبرف ؛قرط اهيف مهل ناكف ماعنألاو باودلا امأو

 اوناكف مهل ًءاضرإو مهيلإ اًبرقت ليئامتلا وأ روبقلا باحصأ نم «نيحلاصلاو ءايلوألا

 نيأ لوجتتو «تءاش ام عترت ءاّدبأ ءوسب اهل نوضرعتي الو «باودلا هذه نوسدقي

 مهنكامأو مهروبق ىلع يأ - ءايلوألا ءالؤه باصنأ ىلع اهنوحبذي اوناك امبرو «تءاش

 نوركذي اوناك نكلو ءرخآ ناكم يأ يف اهنوحبذي اوناك امبرو - مهل ةصصخملا
 .ىلاعتو هناحبس هللا مسا لدب مهءامسأ

 وأ ةرم نيحلاصلاو ءايلوألا ءالؤهب نولفتحي اوناك مهنأ مهلامعأ ةلمج نم ناكو

 يف اهدنع نوعمتجيف «بناج لك نم مهنكامأو مهروبق نودصقي اوناكف ؛ةنسلا يف نيترم

 فاوطلاو حسملاو كربتلا نم مدقت ام لك اهيف نولعفي «اًدابعأ اهل نوميقيو ؛ ةصاخ مايأ

 «يصاقلاو ينادلا هرضحي مسوملاك ناكو «كلذ ريغو نيبارقلاو روذنلا ميدقتو

 .هتيغب لانيو «هرذن دحأ لك مدقي ىتح «عيضولاو فيرشلاو

 ٌءاضرإ مهيلإ اًبرقت نيحلاصلاو ءايلوألا ءالؤهب كلذ لك نولعفي نوكرشملا ناك

 مهنوبرقي مهنإ نيدقنعم هللا ىلإ مهب اولسوتيلو «هلا نيبو مهنيب ءاطسو مهولعجيل «مهل

 عندو مهجئاوح ءاضقل مهنوعدي اوناك مث هللا دنع مهل نوعفشيو «ىفلز هللا ىلإ

 نوضقيف «مهنم بلطو اوعد امل نوبيجتسيو ءاولاق امل نوعمسي مهنأ نيدقتعم «مهتابرک
 .هللا دنع كلذل مهتعافشب امإو «مهسفنأب امإ «مهتابرك نوفشكيو «مهجئاوح



 ا ااا

 ءهللا نود نم ةهلآ مهذاختاو «هللا ريغل مهتدابعو ؛هللاب مهكرش وه اذه ناكف

 .نيكرشملا ةهلآ مه مهلاثمأو نوحلاصلاو ءايلوألا ءالؤه ناكو هلل ءاكرش مهلعجو

 ؛هللا نود نم الإ هوذختا ام لك علخو ؛هللا ديحوت ىلإ ةوعدلاب ةي يبنلا ماق املف

 ام ريغ اهب ديرأ ةرماؤم اهنإ :اولاقو هوركنأو «هومظعأو «نيكرشملا ىلع كلذ قش

 ارضا ارثنأ نأ مب ألد قط ه با هَل ان نإ انين اهل لآ لج :اولاقو «لاقب
 .حه:صر ىي الإ اه نإ ةر ملأ ىف ات انی ام د دار یش اھ یب لا

 شاقنلا يف لوخدلاو «مهكرش نع عافدلا نوكرشملا ررقو ةوعدلا تمدقت امل مث
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 «نيملسملا يف اهرثأ اولطبيو ؛هللا ىلإ كلذب اوفكيل «نيملسملا ةرظانمو لادجلاو

 ىطعأ ىلاعت هللا نأ متملع نيأ نم : مهل ليقف «بناوج ةدع نم ةجحلا مهيلع تميقأ

 جئاوحلا ءاضق نم نومعزت ام ىلع نوردقي مهنأو ءنوكلا يف فرصتلا نيبرقملا هدابع
 نم هومتثرو باتك يف كلذ متدجو وأ ؟بيغلا ىلع متعلطا له ؟تابركلا فشكو
 ؟ملعلا لهأ وأ ءايبنألا

 آدم لَ ني تکی ينونتَأ» :لاقو [١4:ررطلا] وب مم بِلا ردن ما :ىلاعت لاق

 رع نب مُكَدنِع له لف :لاقو .[؛:فاتحالا )تورص مك نإ ملڪ ٽي رٿا وأ
 م را 0

 .[14:ماعنالا] وصرخ الإ رس نو نقلا الإ بْب نإ ا وجرت

 اودجو الو «بيغلا ىلع اوعلطي مل مهنأب نوكرشملا فرتعي نأ يعيطلا نم ناكو
 و ام عيت ليل : اولاقف «ملعلا لهأ نم هوذخأ الو «ءايبنألا بتك نم باتك يف كلذ

 . [1۲: فرخزلا] نده مرتا 15 و دَ ج اناا اجو إو [؟1 + نامقل] ke لع

 ال متنأو ملعي هللا نإ :مهل ليقف ءاّعم مهلهجو مهزجع نيبت باوجلا اذهبو

 لوقی ءالؤه مكئاكرش ةقيقح نع هب ربخيو هلوقي ام ىلاعتو هناحبس هنب اوعمساف «نوملعت

 نوردقي ال مهنإ يأ :54:فرعالا] € ملان داي لأ نود ني تو لأ 4 : ىلاعت
 ءاوس مهو متنأف ؛هيلع نوردقت ال مكنأ امك ىلاعتو هناحبس هللاب صتخي امم ءيش ىلع

 رشک نإ دك ابتسم موعدا :هلوقب مهادحت كلذلو «ةردقلا مدعو زجعلا يف

 . [154:فارعألا] نقص

 يأ [11:رطاف] (ریطف نم تيلي ام هنود نم تروغل نزلأو# :ىلاعت لاقو



 #1 يي حبب ص ب3 ةرومدلاب رهجلا

 ام ا دلو د ارم ال ٌرهوعدت نإ# : را رف ةقيقرلا ةريثقلا نم توكي ام ردقب

 م 2 5 رک را عم لوري طور رز

 :ىلاعت لاقو [: .رانا رج لم َك : الز كرش هوكي د ةمليقلا سا كل انناجيتسأ

 54 کور امو ا دم ذأ د کرا مهو انس انس نوفل ل "1 نود نم نوعي ب تلو

 ےک
 [117 :١ لحبلا] وع

 ممَشَل هلو اره مل نويت الو © نوف ا قل ال ام ورشا :ىلاعت لاقو

 نوقع ٹر ایک برق أ ك4 يود نم اواو [۱۹۲۰۱۹۱ : فارعألا] € كروُرضني

 . 15 :ناقرفلا] © ايش الو بح الو اتوم نوک لو امنت ا اص مهال تلم اک

 مهءاعد نأ «نومعزپ ارئاك ام ىلع مهتردق مدعو ءةهلآلا ءالؤه زجع ىلع بتر مث

 ل

 همي املا لإ ِْيَتَك ليت الإ روتي مھ ویس ال هنو ني مدي لار : ىلاعت لاق ءالثم

 :Me :دعرلا] للص يف ال لإ نيكل آ عد اير ل ره او

 ىلاعت هللا نأب نوفرتعي اوناك مهنإ ثيحو «ريكفتلا نم ليلق ىلإ نوكرشملا يعد مث

 ا رت هم و توا ا ال و

 عءالؤه نيبو رداقلا قلاخلا هللا نيب متيؤس فيكف : مهل ليقف هلل نوقولخم مهسفنأ

 نودبعتو هللا نودبعت مكنإف ؟ءاعدلاو ةدابعلا يف امهنيب متيؤس فيك ؟ةزجعلا نيقولخملا

re 2 

 . 1107: لحفتلا] نومك لي الف دن لزج أ نك كنت یتا % :ءالؤه نوعدتو هللا نوعدتو فالؤه

 مث «ءاومدنو اوتكسف « مهتجح مهنع تبهذو ءاوتهب لاؤسلا اذه مهيلإ هجو املف

 نيب اميف كلذب نيفورعم ءرشبلا لقعأ نم اوناك انءابآ نإ :اولاق ؛لطاب رمأب اوثبشت

 «نيدلا اذه ىلع اوناك مهلك مهو «يصاقلاو ينادلا مهلوقع لضفب فرتعا دق «سانلا

 ءابآو يك يبنلا ءابآو اميس الو ؟الطابو الالض نيدلا اذه نوكي نأ نكمي فيكف

 .نيدلا اذه ىلع اوناك اًضيأ نيملسملا

 مزلتسيو «هوکلس الو «قحلا ليبس اوفرعي ملو ٠ نيدتهم اوناك ام مهنأب مهيلع درف

 ا كلذ مهل لبق دقو :نودتهي الو اًئيش نولقعي ال «نيلاض اوناك مهنأ اذه

2 

 ه نا 21ج اقل مّ :ىلاعت هلوق لثم «ةلماكلا ةحارصلاب اًنايحأو 0

 .[0/0:58:تافاصلا] نوع مينا ل



 18ه حيييح ح سس ةوعالاب ريحلا

 نم نيملسملاو ةي يبنلا نوفّوخي نوكرشملا ذخأ ىرخأ ةهج نمو «ةهج نم هذه

 نوبضغي فوس مهف «مهزجع نايبب انتهلآ ىلإ بدألا متأسأ مكنإ :نولوقي «مهتهلآ
 :مهلسرل نولوقي نولوألا ناك امك اذهو ؛كلذ لجأل مكطبخت وأ مككلهتف «مكيلع

 .!ه::درع] )رسب اَنيهلاَ سعب كنيرعأ لإ لوف نإ

 يهو ءاّراهنو ايل هنودهاشي اوناك امب مهمازلإو «نيكرشملا ريكذتب كلذ ىلع درو

 نع عفدت وأ ءاّئيش رخأتت وأ مدقتتو ءاهنكامأ نم كرحتت نأ عيطتست ال ةهلآلا هذه نأ

Egمرآ ا وشن لأ ملأ : ؟مهكلهتو نيملسملا رضت نأ  
 0 وعدا يلف اپ َنُعَمْسِي تادا مهل مآ ا تخت ذاق م : | 6 يع

۴ 

 . [140: فارعألا] نورت

STاهيل  

 وأو ابابذ وقح نآ ِهَّنَأ ن نو ني تيت تيل كر م ميسا لم برص شات

 +: سلا نرو ترا مم ةن ودم اک باا ملن نور وعما

 د کم ركك ی کا بلا لس : ىلاعت هلوق لثمو
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 :هلوقب اذه مهزجع

 ةا ناك ا لا 1
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 . ]۱۰۸: مامنالاا 4ر ريك اودع هل عع رع
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 .هللا ىلإ ةوعدلا نع ةي هللا ا «بلاط
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 99 ب يبس ب ٠ _ةوعالابرهجلا

 :نيملسملا بيذعت

 اهنم رطفتتو ءدولجلا اهل رعشقت عاونأب هيف اوتأ دقف نيملسملا مهييذعت امأف
 .بولقلا

 ةيمأ ناكف «يحمجلا فلخ نب ةيمأل اًكولمم  هنع هللا يضر  حابر نب لالب ناك *

 ناكو .دحأ دحأ :لوقي وهو «هب نوبعلي «نايبصلا ىلإ هعفديو «ًالبح هقنع يف لعجي

 رجحلا وأ لمرلا يهو - ءاضمرلا يف هرهظ ىلع هحرطيف «ةريهظلا تقو يف هب جرخي

 لازت ال :لوقي مث «هردص ىلع عضوتف ةميظعلا ةرخصلاب رمأي مث - ةرارحلا ديدشلا

 .دحأ .هدحأ :لوقيف :قزعلاو ثلا ديعتو دمحمب رثكت وأ تربت ىتح الكف

 .هلل هقتعأو هارتشاف بدعي وهو اموی - هنع هللا يضر - ركب وبأ هب رمو

 .لوقي ام يردي الو «هيغو دقفي ىتح ِبّذعُي ةريهف نب رماع ناكو *

 ينبل ىلوم ناكو «دزألا نم ناك :ليق = حلفأ همساو - ةهيكف وبأ ٍبْذعو *

 «ديدح نم دبق هيلجر يفو «ديدش رح يف راهنلا فصن يف هنوجرخي اوناكف ؛رادلادبع

 ال ىتح ةرخص هرهظ ىلع نوعضي مث «ءاضمرلا يف هنوحطبيو «بايثلا نم هنودرجيف

 ةشبحلا ىلإ رجاه ىتح كلذك بذعُي لزي ملف «لقعي ال ىتح كلذك ىقبي ناكف ؛كرحتب
 ءءاضمرلا يف هوقلأو «هورج مث «لبحب هيلجر اوطبر دق ةرم اوناكو «ةيناثلا ةرجهلا

 .هلل هقتعأو هارتشاف ركب وبأ هب رمف «تام دق هنأ اونظ ىتح هوفنخو

 عابس تنب رامنأ مأ هترتشاف ءةيلهاجلا يف ىبس نمم ترألا نب بابخ ناكو #

 ؛ةامحملا ةديدحلاب يتأت تناك «رانلاب هتالوم هتبذع ملسأ املف ءادادح ناكو ؛ةيعازخلا

 ناكو ءاميلستو اًناميإ الإ كلذ هديزي نكي ملف «٠ اهب دمحمب رفكيل «هرهظ ىلع اهلعجتف

 محف ىلع اًرارم هوقلأ دقو «هرعش نوبذجيو «هقنع نورليف «هنوبذعي اًضيأ نوكرشملا

 .موقب.ال ىتح اًليقث اًرجح هردص ىلع اوعضو مث «رانلا
 ىتح اهرصب يف تبيصأو ءهللا يف تبذعف «تملسأ ةيمور ةمأ ةرينز تناكو ¥

 نم اذهو ؛ينتباصأ ام هللاو ال :تلاقف .ىزعلاو تاللا كتباصأ :اهل ليقف .تيمع

 ىف اع و لا اعض لا هر در «دغلا نم تحبصأف «هفشك ءاش نإو « هللا

 .دمحم رحس



 ةرعدلاب رهجلا

 دبع نب دوسألا :اهالوم اهبذعي ناكف «ةرهز ينبل ةيراج :سيبع مأ تملسأو *

 .هب نيئزهتسملا نمو هي هللا لوسر ءادعأ دشأ نم ناكو «ثوغي

 ءاهبذعي باطخلا نب ب رمع ناكف «يدع ينب نم لمؤم نب ورمع ةبراج تملسأو #

 الإ كعدأ ام !هللاو :لوقيو ءاهعدي مث «رتفب ىتح اهبرضي ناكف ؛كرشلا ىلع ذئموي وهو

 .كبر كب لعفي كلذك :لوقتف «ةمآس

 أرمال اتناكو اهتتباو «ةيدهنلا :يراوجلا نم نبذعو نملسأ نميف ركذنو *

 .رادلادبغ

 قتعأ امك نهقتعأو «يراوجلا ءالؤه - هنع ىلاعت هللا يضر - ركب وبأ ىرتشاو

 اًباقر قتعت كارأ :لاقو «ةفاحف ا ةهيكف ابأو «ةريهف نب رماعو الالب

 ىلاعت هللا لزنأف ؛هللا هجو ذيرأ ىنإ :لاقف «كوعنمل اًدلج الاجر تقتعأ ولف ءاًئاعض

 بدك ىلا ه ّقَنأْلا لإ ل وا :لاقف «هءادعأ مذو هيف هحدم اًنأرق

 ل و شالا ایس : هتلکاش ىلع ناك نمو «فلخ نب ةيمأ وهو [14-12:ليللا] لرو

 :ليللا رب یوسو ن 1 دير وجو 2 ل ه اقع معَ نب دنع رمق امو o 94 وَلاَ يتو

 ةباحصلا نعو « مهقتعأ نمعو - هنغ ىلاعت هللا يضر - قيدصلا ركب وبأ وهو ۷

 . نيعمجأ

 «موزخم ينب ءافلح ناكو - مهنع هللا يضر - هوبأو همأو رساي نب رامع بذعو *

 تيمح اذإ «حطبألا ىلإ مهنوجرخي - لهج وبأ مهسأر ىلعو - موزخم ونب ناكف

 مكدعوم رساب لآ اًربص» :لوقيف اب هللا لوسر مهب رميو ءاهرحب مهنوبذعيف «ءاضمرلا
 .؟رساي لآل رفغا مهللا ءةنجلا

 تام دقف - يجحذملا يسنغلا كلام نب رماع نب رساي وهو - رامع دلاو رساي امأ

 «يموزخملا ةفيذح يبأ ةالوم طايخ ثنب ةيمس يهو  رامع مأ امأو «باذعلا تحت

 ةديهش لوأ يهو «تتامف ةبرحب اهلبق يف لهج وبأ اهنعطف  ةفيعض ةريبك اًروجع تناكو

 .مالسإلا يف

 يف ديدح نم اًعرد هنوسبلي اوناك ةرات نيكرشملا نإف «باذعلا هيلع لقثف رامع امأو

 يف هنوطغب اوناك ةراتو ؛اًليقث رمحأ اًرْخص هردص ىلع نوعضي اوناك ةراتو «فئاص موي



 ك9 9 _  ةوعدلاب_مهجللا

 نسل :هللا لزنأف «ناميالاب ءيلم هبلقو «مهقفاوي ام ضعب هئاسلب لاق ىتح «ءاملا
ezمم م ر 4 0  E8 رع # Eع ادعرع ر  aھر  

 رثكلاب س ن نکو نيا نيَمظم بو ءركحأ نم الإ ءديميإ يب نب ي رڪ
00 i 

 .[١٠٠:لسلا] 4 ٌميِظَع ٌتباَذَع ْرُهَلو هلأ ى بضع َرِهَبَف ادص
 مالسالا يف لخد املف ءاّشيع سانلا معنأ نم ناك ءريمع نب بعصم هللا يف بذعو *

 .ةيحلا فشخت هداج فشختف «تيبلا نم هتجرخأو «بارشلاو ماعطلا همأ ةتعنم

 .لوقي ام يردي الو «هيعو دقف ىتح «يمورلا نانس نب بيهص بذعو *

 .هتحت نم هنخدي مث «ليخنلا قرو نم ريصح يف هفلي همع ناك «نافع نب نامثع بذعو *

 يودعلا دليوخ نب لفرن امهذخأ «هللاديبع نب ةحلطو «قيدصلا ركب وبأ يذوأو *

 امهعنميل ؛دحاو لبح يف امهدشف «هللاديبغ نب ةحلط وخأ ؛هللا ديبع نب نامثع :ليقو

 ايمسو «نايلصي ناقلطم مهو الإ هاعوري ملف «هابيجي ملف «نيدلا نعو ةالصلا نع

 :دحاو لبح يف ادش دق امهنوكل نينيرقلاب

 ةدغؤأو «هازخأو «هبنأ «ةعنمو فرش هلو ملسأ دق لجرب عمس اذإ لهج وبأ ناكو

 ..هب ىرغأو هبرض اًقيعض لجرلا ناك اذإو ؛هاجلاو لاملا يف ةحدافلا ةراسخلا قاحلإب

 .لاكلاو ىذألاب هل اودصتو الإ مالسالا يف لخد دحأب اولمعي مل مهنأ لصاحلاو

 رابكلا نم ملسأ نم امأ .مهتماعو نيملسملا ءافعض دض تاءادتعالا هذه تناك

 نم مهلاثمأ الإ مهيلع ءىرتجي نكي ملو ءاباسح هل نوبسحي اوناك مهنإف فارشألاو

 .رذحلاو ةطيحلا نم ريبك ردق عم كلذو «اهفارشأو لئابقلا ءاسؤر

 : 4 هللا لوسر نم نيكرشملا فقوم

 نم اًريثك هب هللا هاقوام راقولاو فرشلاو ةماهشلا نم هل ناكف ل هللا لوسر امأ

 يف اًمظعم اًعاظم اًديس ناكو «بلاط وبأ هعنميو هطوخي ناك دقو «سانلا تاءادتعا

 لب شيرق هل فرعت ملو «فانم دبع ينب ةورذ نم ناك «رفخت الو هتمذب ناهس ال «شیرق

 تاوطخ ذاختا ىلإ الب يبنلل ةبسنلاب نوكرشملا رطضاف «ميركتلاو لالجإلا الإ برعلا

 بولسأ نم عون عم نكلو «بلاط يبأ همع عم تاضوافملا ليبس اوراتخاو «ةيملس
 .يدحتلاو ةوسقلا
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 : بلاط يبأو شيرق نيب

 بس دق كيخأ نبا نإ :هل اولاقو «بلاط يبأ ىلإ شيرق فارشأ نم لاجر ىشم دقف

 اننيب يلخت نأ امإو ءانع هّفكت نأ امإف ءانءابآ للضو ءانمالحأ هفسو ؛اننيد باعو ءانتهلأ

 .هكيفكتف «هفالخ نم هيلع نحن ام لثم ىلع كنإف ؛هنيبو

 لوسر ىضمو «هنع اوفرصناف ءاليمج ادر مهدرو ءاَقيقر الوق بلاط وبأ مهل لاقف

 . هيلإ وعديو هللا نيد رهظي «هيلع وهام ىلع ةي هللا

 : بلاط يبأل مهيدحتو شيرق راذنإ

 دقف «هللا ىلإ هتوعدو «هلمع يف اًيضام لَك يبنلا اوأر نيح ًاليوط شيرق ربضت ملو

 ءاّنس كل نإ !بلاط ابأ اي :اولاقو «بلاط يبأ ىلإ اوشم مث ؛هيف اورماذتو هركذ اورثكأ

 ربصن ال !هللاو انإو ءانع ههنت ملف كيخأ نبا نم كانيهنتسا دق انإو ءانيف ةلزنمو ءاقرشو
 كايإو هلزانن وأ انع هفكت ىتح ءانتهلآ بيعو ءانمالحأ هيفستو ءانئابآ متش نم اذه ىلع

 .اوفرصنا مث «نيقيرفلا دحأ كلهي ىتح «كلذ يف

 ام هل ركذو ب هللا لوسر اعدف ءراذنالاو يدحتلا اذه بلاط يبأ ىلع مظعو

 ىأر املف «قيطأ ال ام رمألا نم ينامحت الو «كسفن ىلعو يلع قبأ :هل لاقو «هولاق

 يراسي يف رمقلاو ينيمي يف سمشلا اوعضو ول !هللاو !معاي :لاق هفعض ةَ هللا لوسر

 «ىكبو ربعتسا مث «هتكرت ام ؛هيف كلهأ وأ هللا هرهظي ىتح ؛رمألا اذه كرتأ نأ ىلع

 !هللا وف «تببحأ ام لقف !ىخأ نبااي بهذا :لاقف ؛ةقثلاو ةقرلا بلاط ىبأ ىلإ تداعو

 1 .اًنبأ ءيشل كملسأ ال

 : بلاط يبأ نم فيرط درو ؛شيرق نم بیرغ حارتقا

 بلاط وبأو «هلمع يف ضام الب لوسرلاف ءاعفن ٍدِجُي مل مهراذنإ نأ شيرق تأرو

 هيخأ نبا ةرصن يف مهتلزانمو «مهتوادعو مهقارفل دعتسم هنأ ينعي اذهو «هترصنب مئاق

 اوءاج دقف «بيرغ حارتقا ىلإ اولضو ىتح «نورواشتيو نوركفي الم اوثبلف « ةي دمحم

 «هلمجأو شيرق يف ىتف دهنأو ؛مهبابش ديس ديلولا نب ةرامع مهعمو «بلاط يبأ ىلإ

 ملسأو «كل وهف ءاّدلو هذختاو «هرصنو هلقع كلف «ىتفلا اذه ذخ !بلاط ابأ اي :اولاقف



 نا يح ةا رجلا

 هفسو «كموق ةعامج قرفو «كئابآ نيدو كنيد فلاخ يذلا اذه كيخأ نبا انيلإ

 .لجري لجر وه امنإف «هلتقنف «مهمالحأ

 مكيطعأو «مكل هوذغأ مكنبا ينوطعتأ «يننوموست ام سئبل !هللاو : بلاط وبأ لاق

 .اًدبأ نوكي ال ام !هللاو اذه ؟ هنولتقت ينبا

 : هلي هللا لوسر ىلع تاءادتعا

 ءاًعفن ٍدِجُت مل ةمواسملاو يدحتلاو راذنالا نأ اوأرو ءاوسئيو شيرق تلشف املو

 مهب ليكنتلاو نيملسملا بيذعت يف اودازو « ةي لوسرلا تاذ ىلع تاءادتعالاب اوأدب

 شیرف ءاربك هءاذبإ ىلوت قف ارسم اک ارس ناک ےک لوسرلا نإ ثبحو

 . مهثماعو مهبانذأ كلذ ىلع ئرتجي ملو «مهؤاسؤرو

 ةبقعو «ةيمأ نب صاعلا يبأ نب مكحلاو «بهل ابأ هتيب يف هنوذؤي نيذلا رفنلا ناكو

 - ي هناريج اوناكو - يلذهلا ءادصألا نباو «يفقثلا ءارمح نب يدعو ؛طيعم يبأ نب

 «تبصن اذإ هتمرب يف اهحرطي ناكو ءيلصي وهو ةاشلا محر هيلع حرطي مهدحأ ناک

 دبع ينباي :لوقيو هباب ىلع هب فقيف «دوعلا ىلع هب جرخي كلذ هيلع اوحرط اذإ اوناكو
 .قيرطلا يف هيقلي مث !؟اذه راوج يأ !فانم

 رکا فيلم تنل نطل :زمهلاو .هزملو هزمه هآر اذإ فلخ نب ةيمأ ناكو

 .ءارغالاو بيعلا :زمللاو .امهب زمغلاو نينيعلا

 اًسرفا ؛دوعلا يدنغ نإ دمحم اي :لوفي كي يبنلا دعوتي فلخ نب يبأ هوخأ ناكو

 ءاش نإ كلتقأ انأ لب :ِلكي هللا لوسر هل لاق ىتح هيلع كلتقأ ةرذ نم اًقرف موي لك هفلعأ

 يف هخفنو هتفف «ميمر لاب مظعب اًموي اذه فلخ نب يبأ ءاجو - دحأ موي هلتق دقو - هللا

 لاک هلآ لرسر هجو

 - هقيدص ناكو - ايبَأ غلبق «هنم عمسو للك يبنلا ىلإ طيعم يبأ نب ةبقع سلجو

 لش اک ل لوسي کر يف ل نأ هم بلو «هبتاعف

 دقع يف تناكو «هللا ىلإ ةوعدلا هيف ترهظ موي لوأ نم هاذآو هاداع دقف بهل وبأ امأ

 مارح امكسأر نم يسأر :امهل لاقف «موثلك مأو ةيقر ب هللا لوسر اتنبا ةبيتعو ةبتع هينبا

 .امهاقلطف ءاتأبص دق امهنإف ءامهاقلط :اًضيأ هتجوز تلاقو «دمحم يتنب اقلطت مل نإ



 ةوعدلاب رهجلا

 لوسرل ةدودل ةودع اًضيأ - برح تنب ىورأ لبمج مأ يهو هذه هتجوز تناكو

 لب هللا لوسر ليبس يف اهحرطتف «كوشلا اهيفو ناصغألاب يتأت تناكف «هتوعدو للي هللا

 .هباحصأو وه رقعي ىتح ليللاب

 يأ رهف اهدي يفو تءاجف «[1:دسلا] بدو به یا كي كبت : لوزتب ثعمسو

 دنع ركب يبأ عم سلاج وهو « ةي هللا لوسر نع ثحبت يهو  ةراجحلا نم فكلا ءلم

 ينغلب دق ؟كبحاص نيأ :تلاقف ءركب ابأ الإ ىرت نكت ملف ءاهرصبب هللا ذخأف «ةبعكلا

 :تلاق مث ةرعاشل ينإ هللاو امأ هاف رهفلا اذهب تبرضل هتدجو ول !هللاو «ينوجهي هنأ

 انيلق هنيدو انيبأ هرمأو انيصع اًممذم

 ذخأ دقل ينتأر ام :لاقف «كتأر اهارت امأ هللا لوسراي : ركب وبأ لاقف «تفرصنا مث

 .اهرصبب هللا

 دمحم لدب اًممذم لي هللا لوسر نومسي اوناك مهنا شيرف هب يذؤت امم ناكو

 ءاًممذم نومتشي اوناك مهنإ ثيح «هنع كلذ هللا فرص نكلو ؛نوبسيو كلذب نومتشي

 . .دمحم وهو

 .ِلك هللا لوسر نم لاني اًضيأ يفقثلا قيرش نب سنخألا ناكو

 يبنلا يذؤي ناك دقو «هللا ليبس نع دصلا ءبع لمحت دق ناك هنأكف لهج وبأ امأو

 لَو هللا لوسر ىلع ددش ىتح ؛لعف امہ لاتخيو رخفيو ءةالصلا نع هاهنيو :هلوقب ةي

 كَل لأ :لاقو هزهو «هقانخب هذخأو لل هللا لوسر هرهتناف «يلصي هآر موي يف هدعوتو

 الو تنأ عيطتست ال هللاو !دمحماي يندعوتأ : لاقف [.0 81: ةمايقلا] ر كل لأ م 0 لَو

 . اهيلبج نيب يشم نم زعأل ينإو ءاّنيش كبر
 تاللاو :لاقف .معن :اولاق ؟مكيذيأ نيب ههجو دمحم رفعي :اًموي هتقفرل لاقو

 يلصي وهو لَك هللا لوسر ىتأف «ههجو نرفعألو ؛هتبقر ىلع نأطأل هتيأر نئل ىزعلاو

 اي كلام :اولاقف «هيديب ىقتيو ؛هيبقع ىلع صكني وهو الإ مهأجف امف «هتبقر أطيل معز
 ول : هك هللا لوسر لاقف «ةحنجأو الوهو ران نم اًقدنخ هنيبو ينيب نإ :لاق ؟مكحلا اأ

 . ارضع ارضع ةكئالملا هتفطتخال ينم اند

 دنع اًموي يلصي ةا هللا لوسر ناك دقف «طيعم ىبأ نب ةبقع ةواقشلا هذه لثم زاحو



 و رجالا رجلا

 روزج السب ءيجي مكيأ : ضعبل مهضعب لاق ذإ «سولج هل باحصأو لهج وبأو «تيبلا

 «طيعم يبأ نب ةبقع موقلا ىقشأ ثعبناف «دجس اذإ دمحم رهظ ىلع هعضيف «نالف ينب
 (ليمي يأ) ليحيو ءنوكحضي اولعجف «هيفتك نيب هعضو دجس املف ءرظتناو هب ءاجف

 ؛هرهظ نع هتحرطو ةمطاف هتءاج ىتح ؛هسأر عفري ال دجاس وهو «ضعب ىلع مهضعب
 اوناكو ؛مهيلع اعد ذإ مهيلع كلذ قشف .(شيرقب كيلع مهللا» :لاق مث «هسأر عفرف

 نالفب كيلع مهللا» :ًالجر ًالجر مهامس مث ؛ةباجتسم دلبلا كلذ يف ةوعدلا نأ نوري

 .ردب موي مهلك اولتق دقو . .«نالفو

 ‹ىموزخملا ةريغملا نب ديلولا :ةسمخ للي هللا لوسرب نيئزهتسملا ءامظع ناكو

 ثراحلاو .يدسألا بلطملادبع نب دوسألا ةعمز وبأو ؛يرهزلا ثوغي دبع نب دوسألاو

 يفكيس هنأ هيب هلوسر هللا ربخأ دقو «يمهسلا لئاو نب صاعلاو «يعازخلا سيق نبا

 . ةظعو ةربع هيف ام مهنم لك ىلع لزنأ مث ٠١[ :رجحلا4َنرْوتْسلا كتفك اإ :لاقف مهرش

 ليربج راشأف ءائيش نكي ملو «مهس نم شدخ نينس لبق هباصأ دق ناكف ديلولا امأف
 .نينس دعب تام ىنح هيذؤيو هملؤي لزي ملف «ضفتناف شدخلا كلذ رثأ ىلإ

 ءاهنم ثامف «حورق هيف جرخف «هسأر ىلإ ليربج راشأف ثوغي دبع نب دوسألا امأو
 ىتح «خفتناو «هنظب ىقستساف «هنطب ىلإ ليربج راشأ :ليقو .مومس هباصأ :ليقو
 تنام

 :لاقو :هيلغ اعد هاذأ نم ةَ هللا لوسر قياضت املف بلطملادبع نب دوسألا امأو

 ىمرو .هرصب بهذ ىتح ههجو يف كوشب ليربج هافرف اهدلو هلكثأو «هرصب معآ مهللا»
 .تام ىتح ةعمز هدلو

 تامف هيف نم هؤرخ جرخ ىتح هنطب يف رفصألا ءاملا هذخأف «سيق نب ثراحلا امأو

 ؛همدق صمخأ نم اهل ةكوش تلخدف «ةقربش ىلع سلجف «لئاو نب صاعلا امأو

 .تام ىتح هسأر ىلإ اهمس ىرجو

 نالعإ دعب شيرف نم نوملسملاو ةَ هللا لوسر هيناعي ناك امل ةرغضم ةروص هذه

 .مزأتملا فقوملا اذه ءازإ نيتوطخ لي هللا لوسر ذختا دقو .اهب رهجلاو ةوعدلا



 ةوعدلاب رهجلا

 : مقرألا راد

 ةوعدلا زكرم يموزخملا مقرألا يبأ نب مقرألا راد لعج هنأ :ىلوألا ةوطخلا

 ناكف «ةاغطلا نيعأ نع ةديعب ءافصلا لصأ يف تناك اهنأل ؛ةيبرتلا رقمو ءةدابعلاو

 باتكلا مهملعيو ؛مهيكزيو هللا تايآ مهيلع ولتيف ءاّرس هتباحص عم اهيف عمتجي

 ول اهعوقو ىشخي ناك يتلا ثادحألا نم اًريثك هباحصأ ىقو ريبدتلا اذهبو .ةمكحلاو

 ينارهظ نيب اًرهج هيلإ وعديو «هلا دبعي ناكف كو وه امأ «ةينالعو اًرهج مهب عمتجا
 كلذ ناكو .ءازهتسا الو ؛ةيرخس الو «ناودع الو «ملظ كلذ نع هفرصي ال ؛نيكرشملا

 ةجح هللا ىلع سانلل نوكت الف «نمؤي ال نمو نمؤي نم ىلإ هتوعد غلبت ىتح هللا ةمكح نم

 .[14 :ةعئاملا] € ر الو ريب ني اناج ام# :ةمايقلا موي لئاق لوقي الئلو « غالبلا دعب

 : ةشبحلا ىلإ ةرجهلا

 دكأت نأ دعب : :ةقيحلا ىلإ اورجاهي ف نيملسلا ىلع راشأ يآ : ةيناثلا ةوطخلا

 .دحأ هدنع ْمْلظُي ال لداع كلم يشاجنلا نأ

 ًالجر رشغ ينثا اوناكو «نيملسملا نم ةعفد لؤأ رجاه ةوبنلا نم ۵ ةنس بجر يفو

 تنب ةيقر هجوز هعمو  هنع هللا يضر  يومألا نافع نب نامثع مهسيئر ؛ةوسن عبرأو

 .مالسلا امهيلع طولو « ميهاربإ دعب هللا ليبس يف رجاه تيب لوأ امهو « لو هللا لوسر

 ناكو ؛ةدج بونج ةبيعش ءانيم نيدصاق ليللا مالظ يف ارس ةباحصلا ءالؤه جرخ

 .ةشبحلا ىلإ اولصو ىتح امهوبكرف :نيتيراجت نيتنيفس اودجو مهنأ هللا ردق نم

 اوقلي ىتح مهراثآ يف اوعرسأو ءاوبضغو اوجاه مهجورخب اوملع املف شيرق امأ

 نيد نع مهوفرصيو «بيذعتلاو ليكنتلا اولصاويل «ةكم ىلإ مهودريو «ضبقلا مهيلع

 .لحاسلا ىلإ اولصو امدعب نيبئاخ اوعجرف رحبلا ىلإ مهوتاف نيملسملا نكل «هللا

 :مجنلا ةروس يف مهدوجسو نيملسملل نيكرشملا ةقفاوم

 جرخ نيرهش يلاوحب نيملسملا ةرجه دعب يأ ةوبنلا نم سمخ ةنئس لاضمر يفو

 مهتاداس مهيف «شنرق نم ريبك عمج ةبعكلا لوحو مارحلا دجسملا ىلإ | د هللا لوسر

 ناكو ؛ةءاجف اهولتي ذخأو «مهيف ماقف ؛مجنلا ةروس هيلع تلزن دق تناكو «مهؤاربكو



 N ا ر ويبي يي

 اوقبف ءلخأم لك مهنم ذخأو «مالكلا اذه ةعورل اوشهدناف ءطق هوعمس مالك عورأ

 اهل تراط عراوقو رجاوز ةروسلا متاوج يف الت اذإ ىتح نيتكاس نيتوهبم هيلإ نوعمتسب

 ؛عيمجلا دجس اًدجاس رخو [5؟:مجنلا] ديغول أوُدجتاَف# :ريخألا يف التو «بولقلا

 .مهسفنأ اوكلمي ملو

 «مجنلا ةروس أرق ةا يبنلا نأ - هنع هللا يضر - دوعسم نبا نع يراخبلا یور

 وأ ىصح نم امك موقلا نم لجر ذخأف «دجس الإ موقلا نم دحأ يقب امف ءاهب دجسف

 نب ةيمأ وهو - اًرفاك ّليُق دعب هتيأر دقلف . اذه ينيفكي :لاقو «ههجو ىلإ هعفرف «بارت

 .ردب موي لتق - فلخ

 :ةكم ىلإ نيرجاهملا ةدوع

 نأ مِهَّمَلَب دقف «عفاولا نع فلتخت ةروص يف نكلو «ةشبحلا ىلإ ربخلا اذه لصو

 راهن نم ةعاس ةكم نود اوناك املف ؛ةكم ىلإ نيرشبتسم نيخرف اوعجرف ءاوملسأ اًشيرق

 راوج يف وأ اًرس ةكم لخد نم مهنمو ءةشبحلا ىلإ عجر نم مهنمف «رمألا ةيلج اوفرع

 . شيرق نم دحا

 :ةشبحلا ىلإ ةيناثلا ةرجهلا

 نم مهنم طرف ام ىلع مهنم اًمدن شيرق نم نيملسملا ىلع باذعلاو ءالبلا دتشاو
 «نيرجاهملل هراوج نسح نم يشاجنلا نع مهغلب امل اًماقتناو ؛نيملسملا عم دوجسلا

 ةشبحلا ىلإ ةرجهلاب هباحصأ ىلع اَب هللا لوسر راشأ ةيساقلا فورظلا هذه ىلإ اًرظنو
 هذه تناكو «ةأرما ةرشع ينامثو ءًالجر نونامثو ةثالث وأ نانثا رجاهف .ىرخأ ةرم

 «نيملسملا تاكرح نوعباتي نيظقيتم اوناك اًشيرق نأل ءىلوألا نم قشأ ةيناثلا ةرجهلا

 دقف ؛ةوطخ مهنم مكحأو «ةمكح مهنم نسحأو ءاّظقيت مهنم رثكأ اوناك نيملسملا نأ الإ

 .دوهجلا لك مغر ةشبحلا ىلإ مهوتاف

 : ةشبحلا يرجاهمب شيرق ةديكم

 ىلع هيف نونمأي نمأم ىلإ اولصوو «نوملسملا مهنم تلفأ نأ نيكرشملا ىلع قش

 نب ورمع :امهو «ةكم ىلإ مهادرتسيل مهتاهد نم نيلجر اولسرأف «مهناميإو مهسفنأ



 ل ةو يلا

 .كرشلا ىلع كاذ ذإ اناكو «ةعيبر نب هللادبعو «صاعلا

 مهيلإ افاسو «ةقراطبلاب الوأ الصتاف «ةربدم ةطخ تحت ةشبحلاب نالجرلا لزنو

 «يشاجنلا ىلإ ارضح مث ءامهوقفاو ىتح ءةجحلا مهانقلو :فدهلا مهل اركذو ءايادهلا

 :الاقف الگ مت ءايادهلا هيلإ امدقف

 يف اولخدي ملو .مهنيد اوقراف ءءاهفس ناملغ كدلب ىلإ ىوض دق هنإ :كلملا اهيأ

 فارشأ مهيف كيلإ انثعب دقو «تنأ الو نحن هفرعن ال «هوعدتبا نيدب اوؤاجو «كنيد

 امب ملعأو ءائيع مهب ىلعأ مهف «مهيلإ مهدرتل مهرئاشعو مهمامعأو مهئابآ نم مهموق

 .هيف مهوبتاعو ؛مهيلع اوباع

 .ةطخلا بسح هالاق اميف ةقراطبلا امهديأو

 حضني ىتح نيفرطلا نم ةيضقلا عمسي نأ ىأرو ؛رمألا يف طاتحا يشاجنلا نكلو

 اولخدت ملو «مكموق هيف متقراف يذلا نيدلا اذه ام : مهلأسو «نيملسملا اعدف «قحلا هل

 ؟للملا هذه نم دحأ نيد الو يئيد يف هب

 لهأ اًموف انك :كلملا اهيأ :لاقو «نيملسملا نع بلاط يبأ نب رفعج ملكتف

 ءيسنو اا عطقنو «شحاوفلا يتأنو «ةتيملا لكأنو «مانصألا دبعن ؛ةيلهاج

 فرحت ءانم الو انيلإ هللا ثعب ىتح كلذ ىلع اتكف «فيعضلا يوقلا انم لكأيو «رارجلا

 كليعل انك ام علخنو «هدبعنو «هدحوتل هللا ىلإ اناعدف .هفافعو «هتلامأو ءهقدصو ءهبسن

 «ةنامألا ءاذأو «ثيدحلا قدصب انرمأو ءناثوألاو ةراجحلا نم هنود نم انؤابآو نحن

 «شحاوفلا نع اناهنو «ءامدلاو مراحملا نع فكلاو ءراوجلا نسحو «محرلا ةلصو

 كرشن ال «هدحو هللا دبعن نأ انرمأو «تانصحملا فذقو «ميتيلا لام لكأو ءروزلا لوقو

 هب انمآو ؛هانقدصف  مالسالا رومأ هيلع ددعف  مايضلاو ةاكزلاو ةالصلاب انرمأو « ًائيش هب

 مّرحام انمّرحو ءاّنيش هب كرشن ملف ؛هدحو هللا اندبعف «هللا نيد نم هب ءاج ام ىلع هانعبتاو
 ىلإ انودريل ءانئيد نع انونتفو ءانوبذعف ءانموق انيلع ادعف ءانل لخأ ام انللحأو ءانيلع هللا

 املف «ثئابخلا نم لحتسن انك ام لحتسن نأو «ىلاعت هللا ةدابع نع ناثوألا ةدابع

 كانرتخاو «كدالب ىلإ انجرخ ءانتيد نيبو اننيب اولاحو ءانيلع اوقيضو «انوملظو ءانورهق
 !كلملا اهيأ «كدنع مَلْظُت ال نأ انوجرو «كراوج يف انبغرو «كاوس نم ىلع



 ةرعدلاب رهجلا

 اًردص هيلع أرقف «نآرقلا نم ءيش ةءارق رفعج نم بلط ءاذه يشاجنلا عمس املف

 ی دن تلا يأ - تلضخا ىتح يشاجنلا ىكبف [۱: ميرا )صعبه نم

 ءاج يذلاو اذه نإ :يئاجنلا لاق مث :مهفحاصت - اولب يأ - اوليفشأ ىل ةققاسألا

 .ةدحاو ةاكشم نم جرخيل «ىسيع هب

 الو ءامكيلإ مهملسأ ال !هللاو الف ءاقلطنا :لاقو شيرق يبودنم بطاخ مث

 . اجرخف «نرداكُي

 يأ - مهنإ :يشاجنلل لاقف ؛ىرخأ ةليح صاعلا نب ورمع لاتحا يناثلا مويلا يفو

 . اًميظع لوق ميرم نبا ىسيع يف نولوقي - نيملسملا
 يبنلا هب انءاج يذلا هيف لوقن :رفعج لاقف «كلذ نع مهلأسو يشاجنلا مهاعدف

 .لوتبلا ءارذعلا ميرم ىلإ اهاقلأ ءهتملكو «هحورو «هلوسرو هللادبغ وه :56

 نبا ىسيع زواج ام يأ  ادعام !هللاو :لاق مث «ضرألا نم اًدوع يشاجنلا ذخأف

 نم «مرغ مكبس نم «يضرأب  نونمآ يأ  مويش متنأف اوبهذا .دوعلا اذه تلق ام ميرم

 تيذآ ينأو «بهذ نم - البج يأ - اربد يل نأ بحأ ام . مرغ مكبس نم «مرغ مكبس

 نوملسملا ماقأو «نيخوبقم اجرخف «شيرق يبودنم ىلع ايادهلا درب رمأ مث «مكنم الجر

 .راج ريخ عم راد ريخب

 : نيكرشملا ةريخ

 اوطاشتسا ةشبحلا نم نيملسملا دادرتسا يف لشفلاو ةبيخلاب نوكرشملا ىنم املو

 اوناك دقو اميس الو ءاّشطب نيملسملا ةيقب ىلع نوضفنيو ءاطيغ نوزيمتي اوداكو « ًابضغ

 ديدهتلا مغر هترصنب مئاق بلاط ابأ نأ اوأر مهنكلو «هتوعد يف ضام ةي يبنلا نأ نوري

 مهيلع تبلغ امبرف ؟نولعفي اذام اوردي ملو «مهرمأ يف اوراتحاف «ديدشلا ديعولاو

 امبرو .نيملسملا نم هعم يقب نمبو ةَ يبنلاب ليكدتلاو بيذعتلا ىلإ اوداعف «ةوارضلا

 اولواح امبرو «تايرغملاو بئاغرلا اوضرع امبرو ؛لادجلاو شاقنلا باب اوحتف

 .ةوعد ىلع ءاضقلاو لإ يبنلا لتق يف اوركف امبرو :قيرطلا فصتنم يف ءاقللاو ةمواسملا

 تناك لب «دارملا ىلإ مهلصوي ملو ءاعفن مهل ٍدجُي مل كلذ نم اًئيش نأ الإ .مالسالا

 .كلذ نم لكل ةرغصم ةروص مدقن يلي اميفو نارسخلاو ةبيخلا مهدوهج ةجيتن



 ةوضدلاب رهجلا

 :لتقلا ةلواحمو بيذعتلا

 ىلإ اوداع العفو «لشفلا دعب مهتوارض ىلإ نوكرشملا دوعب نأ يعيبطلا نم ناك
 ل هللا لوسر ىلإ مهيديأ اودم لب «نيملسملا نم ةيقابلا ةيقبلاب شطبلاو ةدشلا

 ه لَك 6د :يذلاب رفكي وه :لاقو لف يبنلا ىتأ بهل يبأ نب ةبيتع نأ كلذ نمف
 ههجو يف لفتو «هصيمق قشو «ىذألاب هيلع طلست مث [*.. :مجتلا] 4ّندَأ وأ نسو با ناک
 نم اًبلك هيلع لسرأ مهللا» :ِلك هللا لوسر لاقف «ةبيتع ىلع عجر قازبلا نأ الإ لي

 «دسألا مهب فاط قيرطلا يف اولزن املف ؛ماشلا ىلإ بكر يف ةبيتع جرخف ««كبالك
 ارمان ملف ةماقلاب انأو ةكمب وهو يتلق يلع دمحم اعد انك او يلكأ وه :لاقف

 .هلتقو «سانلاو لبالا نيب نم هسأرب هذخأو دسألا ءاج نكلو «مهطسو يف هولعج

 ىتح دجاس وهو لَك يبنلا ةبقر ىلع هلجرب ءيطو طبعم يبأ نب ةبقع نأ كلذ نمو
 .نازربت هانيع تداك

 فكل مهتالراحم ىتش يف مهلشف دعب نيكرشملا نأ ثداوحلا قايس نم ذخؤيو
 اممو .ءامدلا كفس ىلإ كلذ ىّدأ ولو « يب يبنلا لتق يف دجب نوركفي اوذخأ ةوعدلا

 بيع نم نورت ام الإ «ىبأ دق اًدمحم نإ :شيرقل اًموي لاق لهج ابأ نأ كلذ ىلع لدي

 ام رجحي هل نسلجأل هللا دهاعأ ينإو ءانتهلآ مت متشو ءانمالحأ هيفستو ءانئابآ متشو ءاننيد

 «يئرصتا وأ كلذ دنع ينوملسأك «دسأر هب تيقن الض ين دس اقف «هلمخ قيطأ

 ضماف «اّدبأ ءيشل كملسن ال !هللاو :اولاق «مهل ادب ام فانم دبع ونب كلذ دعب عنصيلف

 .ديرت امل

 «يلصي ماقف ايب هللا لوسر ءاجو «فصو امك اًرجح ذخأ لهج وبأ حبصأ املف

 عجر مث ءاند ىنح لهج وبأ لبقأو «لهج وبأ هلعفي ام نورظتني مهتيدنأ يف شيرق تدغو

 هل تلاقف .هدی نم هفذق ىتح «هرجح ىلع هادي تسبي دق ءابوعرم «هنول اعقتنم ءاًمزهنم

 نم لحف يل ضرعف «ةحرابلا تلق ام لعفأل تمق :لاق ؟مكحلا اب اي كلام :شيرق

 .ينلكأي نأ يب مهف «طق لحفل هباينأو هترصقو هتماه لثم تيأر ام لبالا

 .اهذخأل اند ول «ليربج كاذا :ِهلكك هللا لوسر لاق

 «ميطحلا يف موي اوعمتجا اًشيرق نأ كلذو «ىكنأو كلذ نم دشأ وهام ثدح مث



 ا ا ا

 فوطي أدبو كي هللا لوسر مهيلع علط ذإ كلذك مه انيبف < ةي هللا لوسر يف اومّلكتو

 ءاهلثمب هوزمغف «ةيناثلا مهب رم مث . ههجو يف كلذ َفِرْعَف «هوزمغ مهب رم املف «تيبلاب

 اي نوعمستأ :لاق مث «فقوف . اهلثمب هوزمغف «ةثلاثلا مهب رم مث «ههجو يف كلذ فرعف

 ىلع نأك «هتملك موقلا تذخأف «حبذلاب مكنثج دقل هديب يسفن يذلاو امأ ؛ شيرق رشعم

 .دجي ام نسحأب هؤفريل هيف مهدشأ نإ ىتح «عقو اًرئاط مهسوؤر
 لجر ةبثو هيلإ اوبثوف «مهيلع علط ذإ ؛هرمأ نوركذي كلذك اوعمتجا دغلا ناك املف

 انأ :لاق ؟انءابآ دبعي ناك امع اناهنت يذلا تنأ :اولاقو «هئادر عماجمب اوذخأف «دحاو

 يف هبوث ىولف طيعم يبأ نب ةبقع لبقأو «هلبلبي اذهو «هثحي اذه «هيلع اوضقناف «كاذ
 ذخأو ءاجف «كبحاص كردأ :ركب يبأ ىلإ خيرصلا ىتأو ءاّديدش اًقتخ هقنخف هقنع

 ؛مكليو :لوقي وهو ءاذه دهاجيو ءاذه برضي ذخأو لَك يبنلا نع هعفدو ةبقع يبكنمب

 هوبرضو «ركب يبأ ىلإ الب هللا لوسر نع اوفرصناف «هللا يبر لوقي نأ ًالجر نولتقتأ

 « عجر ىلإ اًنيش اهنم نوسمي امف رئادغ عبرأ هل تناكو «هفنأ نم ههجو فرعي ال اًبرض

 لأسف «راهنلا رخآ مّلكتف «هتوم يف نوكشي الو ؛هلزنم هولخدأو بوث يف ميت ونب هتلمحف
 نأ ىبأف بارشلاو ماعطلا هيلع ضرعو «هدنع نم اوجرخو «هومالف ةا هللا لوسر نع

 ىلإ هولصوأ سانلا نكسو ؛ليللا أده املف « ك هللا لوسر ىري ىتح برشي وأ لكأي

 .بارشلاو ماعطلا هل غاس ريخب هدجو املف «مقرألا راد يف وهو اَب هللا لوسر

 هيلع دتشا امدعب ةشبحلا ىلإ ةرجهلا ديري - هنع هللا يضر - ركب وبأ جرخ دقو

 ةراقلا ديس ةنغدلا نب كلام هيقل دامغلا كرب غلب املو «ةايحلا لبس هيلع تقياضتو ىذألا

 كنإ «جرخي ال !ركب ابأ اي كلثم :لاقف «هربخأف «هدصق نع هلأسف ؛(”شيباحألاو

 بئاون ىلع نيعتو .فيضلا يرقتو «لكلا لمحتو ؛محرلا لصتو «مودعملا بسكت
 ةنغدلا نبا نلعأو ؛ةكم ىلإ اعجر مث ؛كدلبب كبر دبعاو عجراف راج كل انأف «قحلا

 هبر دبعيلف ركب ابأ رم :هل اولاق نكلو هيلع اورکنپ ملف ءركب يبأل هراوج نع شيرق يف
 كلذب ركب وبأ ثبلف ءانتفعضو انءانبأو انءاسن نتفي نأ ىشخن انإف ؛نلعتسي الو هراد يف

 .هراوجب ةنغدلا نبا هركذف «هتءارقو هتالصب نلعتساو «هراد ءانفب اًدجسم ىنب مث ءةرتف

 .كلذب اومسف يشبح لبج دنع اوفلاحت لئابق ةعومجم شيباحألاو «ةميظع ةليبق مسا :ةراقلا (1)



 ا الاب رتهجلا

 . هللا راوجب ىضرأ :لاقو «هراوج ركب وبأ هيلع درف

 نيكرشملا ءاسن هيلع فذقنيف ءنآرقلا أرق اذإ هينبع كلمي ال ءاكب ًالجر ناكو

 .كلذ لجأل هنوذؤي نوكرشملا ناكف «هيلإ نورظنيو ءهنم نوبجعي مهو «مهؤانبأو
 ام ثدح نوملسملاو ةي هللا لوسر اهب رمي ناك يتلا ةيساقلا فورظلا هذه ءانثأو

 لظ تحت نوملسملا حارتسا املاط «شيرق لاطبأ نم نيليلج نيلطب مالسإ ىلإ ىضفأ
 هللا يضر باطخلا نب رمعو هب هللا لوسر مع بلطملادبع نب ةزمح :امهو ءامهتوق

 .امهنع

 : - هنع هللا يضر - ةزمح مالسإ

 لانف - افصلا دنع وهو - ايب هللا لوسرب اًموي رم لهج ابأ نأ هببسف ةزمح مالسإ امأ

 ىلإ فرصنا مث ؛مدلا هنم فزنو ؛هجشف ةي هسأر يف رجحب هبرض هنإ لاقيو «هاذآو هنم

 ثدح ام رظنت ناعدج نب هللادبعل ةالوم تناكو «مهعم سلجو «ةبعكلا دنع شيرق يدان

 هتربخأف ءهسوق اًحشوتم ديصلا نم ةزمح لبقأ ليلق دعبو ءافصلا ىلع اهل نكسم نم
 نبا متشت «هتسا رفصماي :لاقو لهج يبأ ىلع ماق ىتح ىعسي ةزمح جرخف «ربخلا

 موزخم ونب :نايحلا راثو .ةركنم ةجش هجشف «سوقلاب هبرض مث ؟هنيد ىلع انأو «يخآ

 اًبس هيخأ نبا تببس ينإف - ةزمح يأ - ةرامع ابأ اوعد :لهج وبأ لاقف «مشاه ونبو

 . اًجيبق
 هردص هللا حرش مث .دصق نود هيلإ قبس دق ناسللا نأك «ةفنأ ةزمح مالسإ ناكو

 يف ملسأ هللا دسأ يمس ىتح «ةميكش مهاوفأو «شيرق يف ىتف زعأ ناكو «مالسإلل

 .ةوبنلا نم تس ةنس ةجحلا يذ

 : - هنع هللا يضر - رمع مالسإ

 نم ناكو  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع ملسأ ةزمح مالسإ نم مايأ ةثالث دعبو

 ؛نآرقلا تايآ ضعب اًرس عمس ةلبل يفو «همالسإ لبق نيملسملا ىلع ةوسق سائلا دشأ

 ىتح «هدانع ىلع يقب هنكلو «قح هنأ هبلق يف عقوف «ةبعكلا دنع يلصي ب هللا لوسرو

 !رمعاي دمعت نيأ :لاقف «لجر هيقلف « ب يبنلا لتقي نأ ديري هفيس احًحشوتم اًموي جرخ



 0 ةومدلاب رهجلا

 تلتق دقو ؛ةرهز ينب نمو مشاه ينب نم نمأت فيك : لاق .اًدمحم لتقأ نأ ديرأ :لاق

 نإ ؟ رمعاي بجعلا ىلع كّلدأ الفأ :لاق ؟توبص دق الإ كارأ ام :رمع لاق ؟ اًدمحم

 امهئرقي ترألا نب بابخ امهدنعو ءامهاتأ ىتح اًيضغم ىشمف ءاوبص دق كنتخو كتخأ

 ؛ةفيحصلا رمع تخأ ترتسو «تيبلا يف ىراوت رمع سح عمس املف «هط اهيف ةفيحص

 هانثدحت اثيدح ادع ام :الاقف ؟مكدنع اهتعمس يتلا ةمنيهلا هذه ام :لاق «لخد املف

 بثوف ؟ كنيد ريغ يف قحلا ناك نإ تيأرأ :هنتخ لاقف ؟ امتوبص دق امكلعلف : لاق ءانئيب

 هديب ةحفن اهحفنف اهجوز نع هتعفرف هتخأ تءاجف ءاٌديدش أطو هئطوف «هنثخ ىلع رمع

 ال نأ دهشأ . كنيد ريغ يف قحلا ناك نإ !رمعاي :ىبضغ يهو تلاقف . ءاههجو ىمدف

 .هللا لوسر اًدمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ

 تلاقف «هؤرقأف مكدنع يذلا باتكلا ينوطعأ :لاقو ءايحتساو مدنو رمع سئيو

 ذخأ مث «لستغاف ماقف «لستغاف ؛مقف ؛نورهطملا الإ هسمي الو «سجر كنإ : هتخأ

 ىتح هل أرق مث «ةرهاط ةبيط ءامسأ : لاقف «ميحرلا نمحرلا هللا مسب# :هأرقف باتكلا

 1 :ط] 4# نركب وللا رق دبع انآ لإ | لإ 10و :ىلاعت هلوق ىلإ ىهتنا

 .دمحم ىلع ينوُلد ؟همركأو مالكلا اذه نسحأ ام :لاقف

 ةلبل كل يو لوسرلا ةوعد نوكت نأ وجرأ ينإف !رمع اي رشبأ :لاقف بابخ جرخو

 نيلجرلا بحأب مالسإلا زعأ مهللا» : ةليللا كلت ةي يبنلا اعد دق ناكو - سيمخلا

 يف ء5 هللا لوسر نأ بابخ هل ركذ مث - ؛ماشه نب لهج يبأب وأ باطخلا نب رمعب «كيلإ

 . .افصلا لصأ يف يتلا مقرألا راد

 هآرف بابلا ريرص نم لجر لطأف «بابلا برضو رادلا ىتأ ىتح رمع جرخف

 : اولاق ؟مكل ام :ةزمح لاقف «موقلا عمجتساو لَو هللا لوسر ربخأف «فيسلا اًحشوتم

 ديري هاج ناك إو هل هات ريخلا ديرب ناك نل باللا ارسلا «رمعو :لاقف .رمع

 رمع بوث عماجمب ذخأف جرخ مث «هيلإ ىحوي لخاد ةي ب هللا لوسرو «هفيسب هانلتق اًرش

 هللا لزني ىتخ !رمعاي يهتنت امأ :لاقو «ةدشب هذبجف  ةرجحلا يف وهو  هفيس لئامحو

 نب رمع اذه مهللا :لاق مث ؟ ةريغملا نب ديلولاب لزن ام لاكنلاو «يزخلا نم كب

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :رمع لاقف «باطخلا نب رمعب مالسالا زعأ مهللا ؛باطخلا



 غ ببببببب؟ ب! ل _ 2 ةومدلاب رهجلا

 .دجسملا لهأ اهعمس ةريبكت رادلا لهأ رّبكف «هللا لوسر كنأو

 :رصع مالسإ ىلع نيكرشملا لعف ةدر

 شيرق دشأ ىلإ بهذ ملسأ املف «ماري ال ةميكش اذ - هنع هللا يضر - رمع ناك

 الهأ :لاقو «جرخف «هباب قدف «لهج وبأ وهو .نيملسملل ءاذيإو يب هللا لوسرل ةوادع
 يف بابلا قلغأف ءدمحم هلوسرو هللاب تنمآ ينأ كربخأل كتئج :لاق ؟كب ءاج ام الهسو

 مشاه نب يصاعلا هلاخ ىلإ رمع بهذو «هب تئج ام حبقو هللا كحبق :لاقو «ههجو
 .تيبلا لخدف هملعأف

 هنأ هربخأق - ثيدحل شيرق لقنأ ناكو - يحمجلا رمعم نب ليمج ىلإ بهذو
 ينكلو «بذك :رمع لاقف ءأبص دق باطخلا نبا نأ هتوص ىلعأب ليمج ىدانف «ملسأ

 .مهسوؤر ىلع سمشلا تماق ىتح هنولتاقيو مهلتاقي لاز امف «هيلإ اوراتف «تملسأ دق

 يداولا مهب لاس ىتخ «هلتف نوديري ؛هيلإ اوفحزو اوعمتجا هتيب ىلإ عجر املو

 - رمع موق يدع ينب ءافلح اوناكو «مهس ينب نم - يمهسلا لئاو نب صاعلا ءاجو ؛ةرثك

 مهنأ كموق معز :لاق ؟كلام :لاقف «ريرحب فوفكم صيمقو «ةربح ةلح هيلعو

 ؛يداولا مهب لاس دق سانلا دجوف جرخ مث «كيلإ ليبس ال :لاق «تملسأ نإ يننولتقيس

 .اوعجرف هيلإ ليبس ال :لاق ءأبص دق باطخلا نبا اذه :اولاق ؟نوديرت نيأ :لاقف

 : رمع مالسإب نيملسملاو مالسإلا ةزع

 نولصي كلذ لبق اوناك دقف ؛رمع مالسإب ةريبك ةوقو ةزع اودجو دقف نوملسملا امأ

 :لاق ؟انيبخ نإو انتم نإو حلا ىلع انسلأ !هللا لوسراي :لاق رمع ملسأ املف ءاّرس

 ةزمح «نيفص يف هب اوجرخف ؛ ٌنجرخنل قحلاب كثعب يذلاو ؟ءافتخالا ميفف :لاق .. ىلا

 «مارحلا دجسملا اولخد ىتح «نيحطلا ديدكك ديدك مهل رخآلا يف رمعو امهدحأ ىف

 .قورافلا يمس كلذلو ءاهلثم مهبصي مل ةبآك مهتباصأ شيرق امهيلإ ترظن املف

 دنع يلصن نأ ردقن انك ام :لاقو ءرمع ملسأ ذنم ةزعأ انلزام :دوعسم نبا لاق

 .رمع ملسأ ىتح ةبعكلا

 تيبلا لوح انسلجو «ةينالع هيلإ اعدو «مالسالا رهظ رمع ملسأ امل :بيهص لاقو



 3 ةوعدلاب رسهجلا

 .هب يتأي ام ضعب هيلع اندرو ءانيلع ظلغ نمم انفصتناو «تببلاب انفطو ءاّقلح

 : تايرغملاو بئاغرلا ضرع

 هللا يضر - رمعو ةزمح مالسإ دعب مهتكوشو نيملسملا ةوق نوكرشملا ىأر امل

 لوسر رمأ يف اهب نوموقي ةوطخ بسنأ يف اوركفيلو ؛مهنيب ىروشلل اوعمتجا - امهنع

 فام بع نب سعبش دبع يني نبي يمشبعلا ةعيبر نب ةبتع مهل لاقف نيملسملاو اب هللا

 هيلع ضرعأو «همّلكأف دمحمل موقأ الأ !شیرف رشغماي :- هموق يف اًعاطم اًديس ناكو

 هيلإ مقف !ديلولا ابأ اي ىلب :اولاقف ؟انع ٌفكيو اهايإ هيطعنف « ءاهضعب لبقي هلعل اًرومأ

 !يخأ نبا اي :لاقف «هدحو دجسملا يف سلاج وهو لي هللا لوسر ىلإ بهذف .همّلكف

 هميظع رمأب كموق تينأ دق كنإو ءابسنو اًبسح انرايخ نم «تملع دق ثيح اثم كنإ

 نم ىضم نم تركو «مهنيدو مهتهلآ تبعو «مهمالحأ تهفسو «مهتعامج هب تقّرف

 . اهضعب اهنم لبقت كلعل ءاهيف رظنت اًرومأ كيلع ضرعأ ينم عمساف «مهئابآ

 .(عمسأ !ديلولا ابأ اي لق» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 نم كل انعمج الام رمألا اذه نم هب تئج امب ديرت تنك نإ !يخأ نبا اي :لاقف

 اًرمأ عطقن ال ىتح انيلع كاندّوس اًفرش هب ديرت تنك نإو ءالام انرثكأ نوكت ىتح انلاومأ

 شيرف ءاسن يأ رتخاف ةءابلا كب ناك نإو ءانيلع كانم اكلم هب ديرت تنك نإو . كنود

 1 كسفن نع هدر عيطتست ال نجلا نم اًيئر كيتأي يذلا اذه ناك نإو ءاّرشع كجوزتلف تئش

 لجرلا ىلع عباتلا بلغ امبر هنإف «هنم كئربن ىتح ءانلاومأ هيف انلذبو ءبطلا كل انبلط

 .هنم ىوادي ىتح

 «!ديلولا ابأ اي تغرف دق وأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 .لعفأ :لاق

 نمل ني : ليزا ه رح ٥ طا کا رتا رک :هلكي هللا لوسر أرقف

 ر اسا 6 ةت مرا وور 7 نج -
 او أ ضا ایزو اهيل ه ولن موق رع ا بَ تلف ثتكه ویا

 هرم ت روو
 لما امج كيو اب نمو رقو اتنا و هل انوع انس بڪ ن اوف اواو ن عمت
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 ا وول رجلا

 .[ه-١:تلصن] نول اإ

 هرهظ فلخ هيدي ىقلأ دقو «هنم عمتسي وهو «هيلع اهؤرقي يَ هللا لوسر ىضمو

 وص بردا ل أوضح نإ : ىلاعت هلوق ىلإ ةا هللا لوسر غلب املف ؛امهيلع اًدمتعم
 هللا هدشانو كك هللا لوسر مف ىلع هدي ةبتع عضو [* :تسن] 4دوُمَتَو واع قص ل

 .كبسح :لاقو كلذ عقي نأ ةفاخم محرلاو

 (؟ديلولا ابأ اي تعمس» :لاق مث ءدجس ةدجسلا ىلإ اب هللا لوسر ىهتنا املو

 .تعمس :لاق

 .اكاذو تنأف» :لاق

 ريغب ديلولا وبأ مكءاج دقل هللاب فلحن : ضعبل مهضعب لاقف هباحصأ ىلإ ةبتع ماقف

 ؟ديلولا ابأ اي كءاروام :اولاق مهيلإ سلج املف ءهب بهذ يذلا هجولا

 الو ءرعشلاب وه ام !هللاو طق هلثم تعمس ام الوق تعمس ينإ ؛يتارو :لاق

 لجرلا اذه نيب الو ؛يل اهولعجاو يتوعيطأ !شيرق رشعماي .ةناهكلاب الو «رحسلاب

 هبصت ناف «ميظع أبن هنم تعمس يذلا هلوقل َننوكيل !هللاوف .هولزتعاف «هيف وه ام نيبو
 متنكو «مكزع هزعو ؛مككلم هكلمف برعلا ىلع رهظي نإو «مكريغب هومتيفك دقف برعلا
 .هب سانلا دعسأ

 !ديلولا ابأ اي !هللاو كرحس :اولاق

 .مكل ادب ام اوعنصاف «هبف يبأر اذه :لاق

 : تالزانتو تامواسم

 «نيدلا يف ةمواسملا يف اوركف «بيغرتلاو ءارغالا اذه يف نوكرشملا لشف املو
 .حالص اهيف كل ةدحاو ةلصخ كيلع ضرعن :ِلو هل اولاقف

 ؟!يهاموا : لاق

 نإو ءا هم تذخأ خلا ىلع هك نإف «ةنس كهلإ دبعتو . ةنس انتهلا دبعت *اولاق
 ام دل آل م نيكل أب لف : ىلاعت هللا لزنأف ءاظح هنم انذخأ قحلا ىلع تنك

 ه::ررلا ولها أ دما قرم هلل ٌريَمََأ لقط :لزنأو «ةروسلا رخآ ىلإ «نوُدبَْ
 ر مرعب و £ 4 5 ع 5 ¢ 5

 . [101:ماعنألا] ا نود نم وعد تر دبْعَأ نأ 5 يفإ لف# :اضيأ لزناو



 4119/ ا ةودلا رهجلا

 «ةعيبر نب ةبتع هاجرام نيلمآ «فالخلا مسح ىلع نيصيرح نوكرشملا ناكو

 ضعب اوطرتشا نكلو ةئ هللا لوسر هضرعي ام لوبق ىلإ اولامو «لزانتلا نم اًديزم اودبأف

 [16:سنوبأ] 3 وأ اده ربع ناشي ينأ» :اولاقف «هيلإ ىحوأ اميف ليدبتلاو ليدعتلا

 نإ لإ قب امال یتا نإ يت یال ني مارا نأ نإ ٹوک ام لفل : یلاعت هللا هرمأف
 وهو لاقف ءاذه مظع ىلع هللا ههبنو [1 :سنرب] #ميِظَع يوب باد قر تْبصع نإ فا

 نع کتو داك نلرو : كلذ لوح رطاوخلا نم ةا يبنلا دلخ يف راد ام ضعب ركذي
e E | 178دعو عادم عموم : وا ا نعت ا  f34 عا رص هوت  

 0 صدك ذقل كنتُ نأ لولو ن الخ ودعا الو مريع اتمع َىَرْفْل كلل اسوأ ئيلا

 ب م مو ا وع

 نع كل دمي ال م ٍتاَسْلا َفْعِضَو ةزَكْلا فمع كقد اذإ ه الب اس نإ ر
 ۷۳-۷۵ :ءارسالا] 4 اناس

 «نيدلا ىلإ ةوعدلاب مئاق يب يبنلا نأ نيكرشملل نّيبت ةمراصلا فقاوملا هذهبو

 قيرط نع كلذ نم دكأتلا اودارأف «نمثلا يف لزانتلا وأ ةمواسملا لبقي ىتح رجاتب سيلو

 هولس :دوهيلا رابحأ مهل تلاقف لك يبنلا رمأ نع مهنولأسي دوهي ىلإ اولسرأف . ىرخأ

 رهدلا يف اوبهذ ةيتف نع هولس «لّرقتم وهف الإو «لسرم يبن وهف ربخأ نإف ؛ثالث نع
 قراشم غلب فاوط لجر نع هولسو ءاّبجع اًثيدخ مهل نإف ؟مهرمأ ناك ام لوألا

 ؟ يهام حورلا نع هولسو ؟ هؤبن ناكام ءاهبراغمو ضرألا

 ةصق اهيف فهكلا ةروس تلزنف ؛كلذ نع هب هللا لوسر شيرت ءامظع تلأسف

 .نينرقلا وذ وهو «فاوطلا لجرلا كلذ ةصقو «فهكلا باحصأ مهو ؛ةيتفلا كئلوأ

 كنولكشيو# :ىلاعت هلوق وهو «حورلا نع مهلاؤس ىلع درلا ءارسالا ةروس يف لزنو
4 

 . ٠١ :ءارمالا] الق الإ رمل ني شيوا امو ير ِرْمَأ ني يلا لف جلا نع

 اودارأ ول ءان لوسر لي اًدمحم نأب شيرق عانتقال يفكي رابتخالا اذه ناكو

 .اًروفك الإ نوملاظلا ىبأ نكلو «قحلا

 اودبأ دقف «ةنورملا ضعب اودبأ «قحلا مهل نّيبتو «قئاقحلا مهل تحضتا امل مهنأكو

 نأ اوطرتشا نكلو «نولبقيو نوبيجتسي مهيلع لَك يبنلا هلوقي ام عامتسال مهدادعتسا

 اوقبس نيذلا نيكاسملاو ديبعلا مهو - نيملسملا ءافعض هرضحي ال سلجم مهل صصخب

 ءاهفارشأو ةكم تاداس اوناك كلذب اوبلط نيذلا رافكلا ءالؤه نأل كلذو - مالسالا ىلإ



 سل لل ةرمدلاب رهجلا

 .ىوفتلاو ناميالا باحصأ اوناك نيذلا نيكاسملا ءالؤه عم اوسلجي نأ اوفكنتساو «اوبأف

 «هب اونمؤي نأ ءاجر ةبغرلا ضعب اذه مهبلطم ةباجتسا يف بغر إب يبنلا نأكو
 مهو ودير يثملاو ةَدَمْلاب مهيد نودي نيزلأ مرظ الو :هلوق لزنأو «كلذ نع هللا هاهنف 0 م راو هم م مو ب جر چ 2 7 1

 0 م ب ومو ے ےن a e ا 5 2

 4ترا ني نرم مدر ویس نم رهتع كباس نِ امو وس نم مهباسسح نم کی ام

 م 181 :ماعتألا]

 : باذعلاب لاجعتسالا

 امك - هتفلاخم ىلع اورمتسا نإ هللا باذعب نيكرشملا دعوأ ةي يبنلا ناك امبر

 اورهاظتو «دانعلاو ةيرخسلا ليبس ىلع هب نولجعتسي ارقفط باذعلا أطبأ املف - قبس

 هلوق اهنم «تايآ كلذ يف هللا لزنأف ءاًدبأ ققحتي نلو «مهيف رثؤي مل ديعولا اذه نأب

 اهب وتس قلك ر دنع اوب كرو منو هل تج لو بادب راجت : يلاعت
 ةن هج للو باما كيتي :ىلاعت هلوف اهنمو .8':جسنا €

2 

 5 2 في نأ تاكل وكم 5 نما :ىلاعت هلرق اهنمو [54:توبكعلا] «َنركْلاِ

 ذأ ه نجمي مه ا مهب ىف مهذب زأ ٠ ورعب ال تح نم باما مي وأ ل
 .تايآلا نم كلذ ريغو [4-40ه:لحنلا] © محي فور قر ل یو لع ردا

 تازجعملا نم تايآلاب نوبلاطي اوناك مهنأ نيكرشملا ةلداجم ةلمج نم ناكو

 . مهتجح هب عطقو «هتنس هب نیب ام كلذ يف هللا لزنأف ءاّريجعتو اًدانع تاذاعلا قراوخو

 .هللا ءاش نإ ةمداقلا لوصفلا يف كلذ نم ءيش ىلع رمنسو

 دقو :هتوعدو هيب دمحم ةلاسر نوكرشملا اهب هجاو يتلا تالواحملا يه مكلت

 ةدش نمف .رود ىلإ رود نمو «روط ىلإ روط نم نيلقنتم بنج ىلإ اًبنج اهلك اهوسرام

 نمو «لادج ىلإ ةمواسم نمو «ةمواسم ىلإ لادج نمو «ةدش ىلإ نيل نمو «نيل ىلإ

 مث نولداجي «نوروخي مث نوروثي اوناك «موجه ىلإ بيغرت نمو «بيغرت ىلإ موجه
 رقي ال «نورخأتیو نومدقتي مهنأك «نوبغري مث نودعوي «نولزانتي مث نولزاني «نولماجي
 ثعش ملو مالسالا ةوعد فك كلذ لك نم مهضرغ ناكو . رارفلا مهبجعي الو «رارق مهل

 رايخ الإ مهمامأ قبي ملو «نيرساخ نيبئاخ اوداع دوهجلا لك لذب دعب مهنكل «رفكلا

 هلعل رحانت ىلإ الإ يضفي الو ءةدش الإ ةقرفلا ديزي ال فيسلاو «فيسلا وهو «دحاو



 هه .  _ةوهالابرهجلا

 .نولعفي اذام اوراتحاف «مهتفأش لصأتسي

 يف ىأر مث ؛هولتقيل مهيلإ ب يبنلا ميلستب مهتبلاطم هجاو امل هنإف بلاط وبأ امأ

 يبأ نب ةبقعو «لهج وبأ هلعف ام لثم  هلتق نوديري مهنأ دكؤي ام مهتافرصتو مهتاكرحت

 ظفحب مايقلا ىلإ مهاعدو بلطملا ينبو مشاه ينب عمج - باطخلا نب رمعو «طيعم

 دنع هيلع اودهاعتو اودقاعتو «مهرفاكو مهملسم مهلك كلذ ىلإ هوباجأف ٠ ي يبنلا

 .شيرق عم ناكو «مهقراف هنإف «بهل ابأ الإ .ةبعكلا

 ؛ راصحلا ضرفو ةماعلا ةعطاقملا

 بلطملا ينبو مشاه ينب اودجوو «ليحلا مهب تدفن ذإ نيكرشملا ةريح تداز

 ةنانك ينب فيخ يف اوعمتجاف «ناك ام اًنئاك هنود مايقلاو ب يبنلا ظفح ىلع نيممصم

 لح ىلإ اولصو ىتح اوراشتسا مث اوراشتساف «هيف اوضقيو «نهارلا فقوملا اوسرديل

 «مهنوعيابي الو «بلطملا ينبو مشاه ينب نوجكاني ال مهنأ وهو «هيلع اوفلاحت مشاغ

 ثولبقي الو ؛مهنومّلكي الو «مهتويب يف نولخدي الو «مهنوطلاخب الو «مهنوسلاجب الو
 . لتقلل ب هللا لوسر مهيلإ اوملسي ىتح ةفأر مهب مهذخأت الو ءاّدبأ اًحلص مهنم

 ناكو «ةبعكلا فوج يف اهوقلع ةفيحص كلذب اوبتكو «رارقلا اذه ىلع اوفلاحت

 ضعب وأ هدي تلشف و هللا لوسر هيلع اعدف ءمشاه نب رماع نب ضيغب اهبتك يذلا
 . هعباصأ

 كلذ يف ءارس ؛بلاط يبأ بعش يف بلطملا ونبو مشاه ونب كلذ دعب زاجناو

 نم راجتلا عنمو «ةداملاو ةريملا مهنع تعطقو بهل ابأ الإ  مهرفاكو مهملسم

 «ةقافلاو رضلا اولضاوو «دولجلاو ءرجشلا قاروأ اولكأ ىتح موقلا دهجف « مهتعيابم

 الإ ءيش مهيلإ لصي نكي ملو ءاًعوج نوغاضتي نايبصلاو ءاسنلا تاوصأ تغمس ىتح

 مه امأ  اهنع هللا يضر  ةجيدخ هتمع ىلإ اًحمق لمحي امبر مازح نب ميكح ناكف ءاّرس

 يتأت يتلا ريعلا نم نورتشي اوناكف «مرحلا رهشألا يف الإ بعشلا نم نوجرخي ال اوناكف

 .ءارشلا اوعيطتسي ال ىتح نمثلا يف مهيلع نوديزي اوناك ةكم لهأ نأ الإ «جراخلا نم

 مايأ يف اميس الو هللا ىلإ هتوعد يف اًرمتسم كلذ لك مغر ىلع ةي هللا لوسر ناكو
 .بوص لك نم ةكم ىلإ دفت ةيبرعلا لئابقلا تناك امنيح جحلا



 ةوعدلاب رهجلا

 : راصحلا كفو ةفيحصلا ضقن

 نم ةسمخ بولق يف ىقلأف «ناودعلا اذه يهتني نأ هللا ردق تاونس ثالث وحت دعبو

 ام لك تلكأف ءةضرألا لسرأو «راصحلا كفو ةفيحصلا ضقنب اوموقي نأ شيرق فارشأ

 .- ىلاعتو هناحبس - هللا ركذ الإ كرتت ملو ءروجلاو ةغيطقلا نم ةفيحصلا يف

 «يؤل نب رماع ينب نم ثراحلا نب ورمع نب ماشه :مهلوأف ةسمخلا شيرق فارشأ امأف

 ىلإ مث - لف يبنلا ةمع ةكناع نبا وهو - يموزخملا ةيمأ يبأ نب ريهز ىلإ لجرلا اذه بهذ

 دحاو لك ركذف .دوسألا نب ةعمز ىلإ مث ماشه نب يرتخبلا يبأ ىلإ مث «يدع نب معطملا

 اوعمتجاف «ةفيحصلا ضقن ىلع مهضحو «روجلا لوبق ىلع مهمالو ؛محرلاو ةبارفلاب مهنم

 . ةفيحصلا ضقنل اهب نوموقي ةطخ ىلع اوقفتاو «نوجحلا مطخ دنع

 فاطف ؛ةلح هيلعو ريهز ءاج مارحلا دجسملا يف شيرق ةيدنأ تماق نيح اًحابصو

 ونبو «بايثلا سبلنو ماعطلا لكأن نحن !ةكم لهأ اي : :لاقف سائلا ىلع لبقأ مث ؛تيبلاب

 هذه قشت ىتح دعقأ ال هللاو ؛نوعاتبي الو نوعيبي ال ءىكله بلطملا ونبو مشاه

 .ةعطاقلا ةملاظلا ةفيحصلا

 .قشت ال هللاو :تبذك :لهج وبأ لاقف

 .تبتك نيح اهتباتك انيضر ام «بذكأ هللاو تنأ :ةعمز لاقف

 .هب رقن الو ءاهيف بتك ام ىضرن ال ؛ةعفز قدص :يرتخبلا وبأ لاقف

 امو اهتم هللا ىلإ أربن «كلذ ريغ لاق نم بذكو ءامتقدص :ٌيدع نب معطملا لاقو

 .ورمع نب ماشه اًضيأ هتدصو اهيف بتك
 .ناكملا اذه ريغب هيف ٌرووُشُتو «ليلب يضق رمأ اذه :لهج وبأ لاقف

 هللا نأ هربخأ لي يبنلا نأ مهربخيل ءاج < «دجسملا ةيحان يف اًسلاج بلاط وبأ ناكو

 ركذ الإ كرتت ملو «ملظو ةعيطقو روج نم اهبف ام تلكأف ءةضرألا مهتفيحص ىلع طلس

 اًقداص ناك نإو «هنيبو مكنيب انيلخ اًيذاك ناك ا :كلذب 2 ام دعب لاقو «هللا

 تفصنأ :اولاق . انْلُظو انتعيطق نع متعجر

 اهتلكأ دق اهدجوف «ةفيحصلا قشيل «لهج يبأ ىلع هدر رثإ ىلع معطملا ماقو

 نم ةيآ ب يبنلا هب ربخأ ام ناكف ءهللا مسا نم اهيف امو ؛مهللا كمساب» الإ ءةضرألا
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 .يغلا يف نيلسرتسم اولازي مل مهنكل «مهنيعأب نوكرشملا اهآر هللا تايآ

 .بعشلا نم هعم نمو ةي هللا لوسر جرخو «كلذ دعب ىهتنا دقف راضحلا امأ

 : بلاط يبأ يدي نيب شيرق دفو

 رهشأ الإ يه ام نكلو «لبق نم هيلع تناك ام ىلإ راصحلا كف دعب رومألا تداع

 يبأ ىلإ انب اوقلطنا :اولاقو مهنيب اميف اوراشتساف «ضرملا اذه نم هل مايق ال هنأ شيرق

 هيلإ نوكيف «خيشلا اذه تومي نأ فاخن انإف ءانم هطعيلو هيخأ نبا ىلع ذخأيلف «بلاط

 اولخدو اوقلطناف «هولوانت همع تام اذإ ىتح هوكرت :نولوقي .برعلا هب انريعتف «ءیش

 وبأ هاعدف .ههلإو هنوعدي مهو «مهتهلآ نع ةا هللا لوسر وه فكي نأ هنم اوبلطو هيلع
 ةملك ىلع مهديرأ ينإ !معاي لي هللا لوسر لاقف .موقلا هلاق ام هيلع ضرعو «بلاط

 :اولاقو ءاوعزفف «ةيرجلا مجعلا مهيلإ يدؤتو «برعلا اهب مهل نيدت اهنولوقي ةدحاو
 نوضفني نيعزف ارماقف هللا الإ هلإ ال :لاق ؟يه امف . اًرشع كيبأو !معن ؟ةدحاو ةملك
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 ١[. :ص] باع ةونل انه نإ اتو اهل َةَلآلا لجأ :نولوقيو مهبايث



 ا کی 7س7سص نزحلا ماع

 نزحلا ماع

 : بلاط يبأ ةافو

 هللا لوسر هيلع لخدو .ةافولا هترضح ىنح هب دتشي لزي ملف بلاط يبأ ضرم امأ
 الإ هلإ ال لق !مع يأ» : هللا لوسر لاقف ةيمأ يبأ نب هللادبعو لهج وبأ هدنعو هلك

 ملف ؟بلطملادبع ةلم نع بغرتأ !بلاط ابأ اي :الاقف «هللا دنع اهب كل جاحأ ةملك .هللا

 00 : لاق ام رخآ لاف ىتح هئاملكي الازب

 کک : تلزنف «كنع هنأ مل ام كل نرفغتسأل»:لإ يبنلا لاقف

 ا ل ےب ام دنب ني کف ذأ اك ر کرنل اورينت ارفعي نأ انماء

 .[ه>:صصقلا] 4كبيْحأ نم ىت ال كتإ :تلزنو ا

 نم جورخلا دعب كلذو «ةوبنلا نم رشع ةنس ناضمر وأ بجر رهش يف هتافو تناكو

 ةوعدلا هب تمتحا اًئصحو « ةي هللا لوسرل اًررحو اًدضع ناك دقو .؛ رهشأ ةتسب بغشلا

 لك حلفي ملف دادجألا ةلم ىلع يقب هنكلو «ءاهفسلاو ءاربكلا تامجه نم ةيمالسإلا

 . حالفلا

 :لاق كل بضغيو كطوحي ناك هنإف ؟كمع نع تينغأ ام :ِةلَي يبنلل سابعلا لاق

 .اراثلا نم لفسألا كردلا يف ناكل انأ الولو ءرانلا نم حاضحض يف وها

 : هللا ةمحر ىلإ ةجيدخ
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 نينمؤملا مأ تيفوت ىتح بلاط يبأ ةافو ىلع لي هللا لوسر حرج لمدني ملو
 بلاط ىبأ ةافو دعب «ةرشاعلا ةنسلا سفن نم ناضمر ىف كلذو  اهنع هللا يضر ةجيدخ

 «مالسالا ىلع يك هللا لوسرل قدص ريزو تناكو .طقف مايأ ةثالثب وأ ؛نيرهش وحلب
 :ِللَك لاق .مومهلاو ىذألا هتمساقو ءاهلامو اهسفنب هتسآو «ةلاسرلا غالبإ ىلع هترزآ

 نيح اهلام يف ينتكرشأو ‹سانلا ينبذك نيح ينتقدصو « سانلا يب رفك نيح يب تنمآ»

 .«اهريغ دلو مرحو اهدلو هللا ينقزرو «سانلا ينمرح



 م نزحلا ماع

 هذه !هللا لوسراي :لاقف يك يبنلا ىتأ  مالسلا هيلع - ليربج نأ اهلئاضف يف دروو

 مالسلا اهيلع أرقاف كنت يه اذإف «بارش وأ ماعط وأ مادإ هيف ءانإ اهعم «تتأ دق ةجيدخ

 .بصن الو هيف بخص ال «بصق نم ةنجلا يف تيبب اهرشبو ءاهبر نم
 املك اهل ةقرلاو ةفأرلا هب ذخأتو ءاهيلع محرتيو ءاّمئاد اهركذي ب يبنلا ناكو

 .ةريثك لئاضفو ةمج بقانم اهل .اهئاقدصأ يف ثعبيف ةاشلا حبذي ناكو ءاهركذ

 : نازخألا مكارت

 هجوزو بلاط يبأ همع توم دعب هموق نم لَك هللا لوسر ىلع ءالبلا دتشاو

 رثأتي ايب يبنلا قفطو ؛ىذألاب هوفشاكو «هيلع اوؤرجت دقف  اهنع هللا يضر - ةجيدخ

 شيرق ءاهفس نم اًهيفس نإ ىتح .قبس امم نوهأو رغصأ ناك ولو ؛ثدحي ام لكب ةدشب
 يكبت ال١ :اهل لوقي وهو «يکبتو هلسغت هتانب ىدحإ تلعجف ؛هسأر ىلع بارتلا رثن
 تام ىتح ههركأ اًئيش ينم شيرق تلان ام» :كلذ نيب لوقيو «(كابأ عنام هللا نإف !ةينباب

 .«بلاط وبأ

 :- امهنع هللا يضر - ةشئاعب مث ةدوسب ولك هجاوز

 تنب ةدوسب لك هللا لوسر جوزت - ةجيدخ هيف تيفوت يذلا رهشلا دعب - لاوش يفو
 - ةلع هللا يضر - ورمغ نب ناركسلا :اهمغ نبا تحت تناكو  اهنع هللا يضر - ةعمز

 «ةكم ىلإ اعجر مث «ةشبحلا ىلإ ارجاه دقو .مالسالا ىلإ نيلوألا نيقباسلا نم اناكو

 اهتبون تبهو ماوعأ دعبو ٠ يب يبنلا اهجوزت تلح املف «ورمع نب ناركسلا اهب يفوتف

 . ةشئاعل

 ةدوس دعب نكلو لاوش رهش يف اًضيأ ناكف - اهنغ هللا يضر  ةشئاعب هجاوز امأ

 ةنسلا يف لاوش رهش يف ةنيدملا يف اهب لخدو « نينس تس تنب يهو ةكمب اهجوزت «ةئسب

 ءاسن هقفأو «هيلإ ي هجاوزأ بحأ تناكو «نينس عست تنب يهو ةرجهلا نم ىلوألا

 .ةرفاو لئاضفو ةمج بقانم اهل «ةمألا



 ب ب فئاطلا يف لكي لوسرلا

 فئاطلا ىف يب لوسرلا

 هوؤي وأ ؛هتوعدل اوبيجتسي نأ ءاجر فئاطلا كي هللا لوسر دصق فورظلا هذه يفو

 ىلع رم املك ناكو «ةثراح نب ديز هالوم هعمو ؛هيمدق ىلع اًيشام اهيلإ جرخف :هورصنبو

 ءاسؤر نم ةوخإ ةثالث ىلع لزنو «فئاطلا غلب ىتح مالسالا ىلإ مهاعد قيرطلا يف ةليبق

 هيلع اودر لب «هل اوبيجتسي ملف «هغيلبت ىلع و هترصن ىلإو مالسالا ىلإ مهاعلف «فيقث

 لقتني لزي ملو «هترصنو مالسالا لوبق ىلإ مهاعدو «نيرخآلا دصقو مهكرتف ءدر أوسأ

 ةرشع كلذ يف ىضقو ءهمّلكو الإ مهفارشأ نم اًدحأ كرني ملف «سيئر ىلإ سيئر نم

 مهنايبص هب اورغأو ءاندلب نم جرخا :هل اولاق لب ؛دحأ هل بجي مل نكل «مايأ

 «هنومتشيو «هنوّبسي اوذخأو «نيفص يف هل اوتو جرخو اّيهت املف «مهديبعو مهءاهفسو

 ناكو .مدلاب هالعن بضتخا ىتحو هِي هيمدقو هيبقع اومدأ ىتح «ةراجحلاب هنومريو

 ؛هسأر يف جاجش هباصأف «هنع عفاديو ءهسفنب هيقي - هنع هللا يضر - ةثراح نب ديز

 ىلع ةعيبر ينبا ةبيشو ةبتعل طئاح ىلإ ةَ هللا لوسر لصو ىتح ةهافسلا هذه ترمتساو

 .هنع اوفرصنا هيف لخد املف ءهيف لخدف «فئاطلا نم لايمأ ةثالث دعب

 نأ دقو «رادج ىلإ اًدمتعم «بنع نم ةلبح لظ تحت طئاحلا يف لو يبنلا سلجو
 :روهشملا ءاعدلاب اعدف «هاقالام هسفن يف

 محرأ اي «سانلا ىلع يناوهو :يتليح ةلقو «ينوق فعض وكشأ كيلإ مهللا»

 مأ «ينمهجتي ديعب ىلإ ؟ينلكت نم ىلإ «يبر ثنأو «نيفعضتسملا بر تنأ «نيمحارلا

 عسوأ يه كنتيفاع نكلو ؛يلابأ الف بضغ يلع كب نكي مل نإ .يرمأ هنكلم ودع ىلإ

 نأ نم ةرخآلاو ايندلا رمأ هيلع حلصو ‹تاملظلا هل تقرشأ يذلا كهجو رونب ذوعأ «يل

 الإ ةوق الو لوح الو ؛ىضرت ىتح يبتعلا كل ؛كطخس يلع لحب وأ «كبضف يب لزنن

 .«كب

 ىلوم عم بنع نم فطقب هيلإ السرأو «ةقر امهتذخأف لاحلا اذه يف ةعيبر انبا هآرو
 لاقف . لكأ مث !هللا مسب» :لاق هلوانتيل هدي كك يبنلا دم املف :سادع همسا ينارصن امهل



 88 ب ب ب ب ب فئئاطلا يف لإ لوسرلا

 .دالبلا هذه لهأ هلوقي ام مالكلا اذه :سادع

 «؟كنيد امو ؟تنأ دالبلا يأ نم» :َِْك يبنلا هل لاقف

 . یونین لهآ نم «ينارصن :لاقف

 .«؟ىتم نب سنوي حلاصلا لجرلا ةيرق نم" :لاقف
 ؟ىتم نب سنوي ام كيردي امو :لاقف

 هيلع - سنوي ةصق هيلع أرقو «يبن انأو اّيبن ناك يخأ كاذ» :ِهكَك يبنلا هل لاقف

 .لاقي ام ىلع سادع ملسأف «نآرقلا نم - مالسلا

 نيزح بيثك وهو «ةكم ىلإ هقيرط يف مدقتو «طئاحلا نم لي هللا لوسر جرخ مث

 عفرف ؛لابجلا كلم هعمو :ليربج اهيف ةباحس هتلظأ «لزانملا نرف غلب اذإ ىتح «مومهم

 مث .تئش امب هرمأتل لابجلا كلم كيلإ ثعب هللا نإ :لاقو «ليربج هادانف ءهسأر لكي

 نيبشخألا مهيلع تقبطأ تئش نإ «تئش امف «كلذ !دمحماي :لاقو لابجلا كلم مّلس

 نم هللا ٍجرخُي نأ وجرأ لبا : ل لاقف - هلباقي يذلاو سيبق وبأ :ةكم البج امهو

 . ااًميش هب كرشي ال «هدحو هللا دبعي نم مهبالصأ

 ىتح ةكم ىلإ هقيرط يف مّدقتو ءرصنلا اذه ءيجمب همه نم لو هللا لوسر قافأو

 نوعمتسي نجلا نم اًرفن هيلإ هللا فرص اهب هتماقإ ءانثأو ءاّمايأ اهب ماقأو «ةلخنب لزن

 ‹نيرذنم مهموق ىلإ اولو ىضق املف ءرجفلا ةالص هباحصأب يلصي مئاق وهو «نآرقلا
 ةروس نم تايآ :نآرقلا كلذب لزن ىتح ة4 هللا لوسر مهب رعشي ملو «هب اونمآ دقو

 .نجلا ةروس نم تايآو «فاقحألا

 جرفلا هللا نم وجري وهو «ةكم ديري ةلخن نم ةي هللا لوسر جرخ مايأ دعبو
 ةكم نم اند املف «هسفنل طاتحي نأ بحأف «شطبلاو رشلا شيرق نم ىشخيو «جرخملاو

 فيلحلاو «فيلح هنأب رذتعاف ؛هريجيل قيرش نب سنخألا ىلإ ًالجر ثعبو ؛ءارحب ثكم

 ال مهو ؛يؤل نب رماع يتب نم هنأب رذتعاف «ورمع نب ليهس ىلإ لسرأف ءريجي ال

 دبع نب لفون ينب نم وهو «يدع نب معطملا ىلإ لسرأف «يؤل نب بعك ينب ىلع نوريجي

 لاقف «شيرق يف نطب زعأ فانم دبعو ٠ لك يبنلا دج فانم دبع نب مشاه يخأ فانم

 دجسملا لخدو ءاجف « ب هللا لوسر ىلإ لسرأ مث «هونبو ره حلستو .معن : معطملا



 ل ئاطلا يف لل لوسرلا

 يدع نب معطملاو «هتيب ىلإ فرصنا مث «نيتعكر ىلصو «تيبلاب فاطو «مارحلا

 راجأ هنأ شيرق يف نلعأ دق معطملا ناكو «حالسلاب ِلَي هللا لوسرب نوقدحم هدالوأو

 .هنم كلذ اولبقف ءاًدمحم



 30 للم اال _ _  تابيآلا مهيلطو نيكرشملا لادج

 تايآلا مهبلطو نيكرشملا لادج

 تايآلا ي4 هللا لوسر نم نوبلطي اوناك مهنأ نيكرشملا لادج ةلمج نم ناكو

 اوعمتجا مهنأ كلذ نمف «ةفلتخم تاقوأ يف اًرارم مهنم كلذ رركت دقو ءادانعو اًريجعت

 كموق فارشأ نأ يب يبنلا ىلإ اولسرأ مث «مهنيب اوراشتساو «مارحلا دجسملا يف ةرم

 .كوملكيل اوعمتجا دق

 یت هلا علاق امرت يصرعللا ا شر ىلع ایی نات لإ يلا نإ ثيحو

 مهءاج دقف فيكلا «اَمَسَأ ِثيِدَحْل اًدنهي امو ل نإ مهرناَ 1 لع سف حب کامل

 ىسومل تناك «تايآ مهل تناك لسرلا نأ انربخت كنإ :اولاقف «مهمالسإ وجري اًعيرس

 .ةولوألا ليرأ امك ب انتأف «ىنوملا يبحي ىسيع ناكو ؛ةقانلا دومثلو ءاصع

 قراوخلا هذه لثم ثادحإ ىلع نوردقي مهنأ لسرلا صاوخ نم نأ نونظي اوناكو

 .ةيعيبطلا مهلامعأ ىلع سانلا ةماع ردقي امك ءاوؤاش ىتم تازجعملاو

 مهل طسبيو «لابجلا مهنع ريسي وأ ءاّبهذ افصلا مهل لعجي نأ ب هيلع اوحرتقاف

 :لوسر هنأب اودهشي ىتح مهئابآ نم ىضم نم ثعبي وأ ءراهنألا اهيف يرجيو ؛دالبلا

 ا وأ ه اويلي ٍضألا نم ال َرجَْت ٌقَح كل ترين نأ اولاتر»
E N LE E Eٍةكبكَمْلاو لاب نات وأ امکان تقع  

 SS ني ؤا ه اليم
 . 4-۳ ةءارسإلا] 0

 ده 7
 لاب اومسفأو9 : هوحرتقا امب و م يبنلا ىتأ اذإ مالسألا يف مهتبغر اودبأ دقو

 ا 0 ام مهيري نأ هللا اعلف [۹٠١:مامنالا اب نامل دل اج نب سبأ

 هبذع مهنم كلذ دعب رفك نمف «هوبلط ام هللا مهيري نأ نيب ب هرّيخو ليربج ءاجف «مهمالسإ

 لب :لاقف «ةمحرلاو ةبوتلا باب مهل حتفي نأ نيبو ؛نيملاعلا نم اًدحأ هبذعي ال اًباذع
 نيكرشملا تاحرتقم باوج هيلع هللا لزنأ اذه لك يبنلا راتخا املف ؛ةمحرلاو ةبوتلا باب

 .[۹۴ :ءارسإلا] اوسر ان الإ تنك له یر احبس ل :هل لاقف



 الإ حس تابآلا مهبلطو نيكرشملا لادج

 نأل «تازجعملاب نايتالاو قراوخلا هذه ثادحإ ىلع ردقأ تسل :لق ىنعملاو

 يف كيرش هل نوكي نأ نم هزنم وهو «ىلاعتو هناحبس هللاب صتخي رمأ كلذ ىلع ةردقلا
 امنإو هيلع نوردقت ال مكنأ امك هيلع ردقأ تسلف ءرشب مكنأ امك «رشب انأ امنإو «هتردق

 ىحوي سيلو «لسرب متسل متنأو «يلإ ىَحوُي «لوسر يننأ وه مكنيب اميف هب تزتما يذلا

 زع هللا ىلإ وه امنإو ءيفرصت تحت الو يدي يف سيل تايآلا نم هومتبلط يذلا ءمكيلإ
 كلذ يفو «مكنع اهرخأ ءاش نإو «مكيلع اهب ينديؤيو «مكل اهرهظأ ءاش نإ لجو

 . مكتحلصم

 مم امو هلأ دنع تیل امن لف : ل دقو
 نوتأي نيذلاب اوسيل لسرلاو ءايبنألا نإ يأ [٠٠٠:مسال كويز ال تاج اإ انآ

 اهرهظي امنإ وهو ءاهب يتأي يذلا وه ىلاعتو هناحبس هللا امنإو «تازجعملاو قراوخلاب

 .مهتلاسرو مهتوبنل اًنابثإو اًدييأتو مهل اًميركت نيلسرملاو ءايبنألا يديأ ىلع
 نونمؤي ال تايآلا نم هوبلط ام مهل رهظأو مهارأ ول هنأ ىلاعتو هناحبس هللا نب مث

 ڪيا م ر اوچ : لاقف ۾ ن مهاميأ دهج هللاب اومسقأ دق مهنوك عم .هب

 شرح کو ا همني نآ لإ اببؤيل انك ان الم وس لک عيت ارو قولا ْمْهْمَ

 4 د شالا هب تحف أ لاجلا هب تريح ااف وأ ا لاقو ا: م

 ا اا ىد هلأ اسي و نأ اثم تیل ني ملأ ًاعيح رأل هلي لب قرم

 .[81:دعرلا]

 اذإ موقلا نأ يهو «هننس نم ةنس ىلإ ىلاعت هللا راشأ تايآلا هذه لثم ايانث يفو

 ال هللا ةنسو «نولهمي الو نوكلهي مهنإف «مهتءاج اذإ اهب اونمؤي مل مث «ةئيعم ةيآ اوبلط

 امب مهل تأي مل كلذلف ءدعب اميف نونمؤي شيرف مظعم نأ هللا ملع دقو «لدبتت الو ريغنت
 .اًبيرق اهركذ ىضم يتلا ةصاخلا تايآلا نم هوحرتقا

 : رمقلا قش

 تايآلا نم هوحرتقا ام ىلإ مهبجي مل لك هللا لوسر نأ. اوأر امل اشرف نأكو

 هنأب سانلا ةماع عانقالو «هتاكسإو هزيجعتل ةليسو نسحأ تايآلا بلط نأ اونظ ةصاخلا

 «نييعت ريغب ةيآ هلم اوبلطي نأ اوررقو «ىرخأ ةوطخ اومدقتف «لوسرب سيلو ( لّوقتم



 قابس تايآلا مهبلطو نيكرشملا لادج

 كنأ اهب فرعن ةيآ نم له :هل اولاقو «هيلإ اوؤاجف «هب اونمؤي الف ءهزجع سانلل نيبتيل
 ؟ هللا لوسر

 قوف ةقرف :نيتقرف قشنا دق رمقلا مهارأف «ةيآ مهيري نأ هبر ةا هللا لوسر لأسف

 : لَك هللا لوسر لاقف ءامهنيب ءارح اوأر ىتح «هنود ةقرفو - سيبق ىبأ لبج يأ - لبجلا

 : .(اودهشااا

 ءاوتهبو مهيديأ يف طقسف «ليوط تقولو «حوضوب اًراهج ةيآلا هذه شيرق تأرو
 :لجر لاقف دمحم انرحس دقل ءةشبك يبأ نبا رحس اذه :اولاق لب ءاونمؤي مل مهنكل

 راسلا هب مكيتأي ام اورظتناف «مهلك سانلا رحسي نأ عيطتسي ال هنإف مكرحس دق ناك نإ
 مهرفك ىلع اورصأ كلذ عم اًشيرق نكلو «هانيأر دق معن :اولاقف «مهولأسف رافسلا ءاجف

 . .مهءاوهأ اوعبتاو

 ءارسالا وهو «كلذ نم اًثدح مهأو ربكأ وه امل ديهمتلاك ناك رمقلا قاقشنا نأكو

 ناكمإ لوبق نهذلا ىلع لّهسُت نيقيلا نيعب اًمشنم اذكه رمقلا ةيؤر نإف «جارعملاو

 .ملعأ هللاو .جارعملاو ءارسإلا



Ve جارغملاو ءارسإلا 

 جارعملاو ءارسإلا

 دارملاو «سدقملا تيب ىلإ ةمركملا ةكم نم اليل يب يبنلا هجوت ءارسإلاب دارملا

 .رهطألا هحورو فيرشلا هدسجب كلذ ناكو «يولعلا ملاعلا ىلإ كك هدوعص جارعملاب

 ترن الت وديع ْئَرْسأ یی ن نحس :ىلاعت هلوق يف نآرقلا يف ف روكذم ءارسالاو

 ريض عيل وه م ا منرال ملوح اشرب ىلا اصف تا ّلِإ ِراَرَكْلا ٍدَِمْل

 ١[. :ءارسإلا]

 «ةرشع ةنماثلا ىلإ ةعباسلا اهتايآ نم مجنلا ةروس يف روكذم وه : ليقف جارعملا امأ

 . جارعملا ريغ تايآلا هله يف روكذملا :ليقو

 لَك يبنلا اهيف ثعب يتلا ةنسلا يف : ليقف «جارعملاو ءارسالا تقو يف فلتخاو

 ١۷ يف :ليقو «ةوبنلا نم ةرشع ةنس بجر ۲۷ يف :ليقو «ةوبنلا نم سمخ ةنس :ليقو

 ةنس لوألا عيبر ۱۷ يف :ليقو «مرحملا يف :ليقو «ةوبنلا نم ةرشع يتنثا ةنس ناضمر

 .ةوبنلا نم ۳

 ءاج  مالسلا هيلع  ليربج نأ :ةحيحصلا تاياورلا صخلمف ةصقلا ليصفت امأ

 ليو يبنلاو - هفرط ىهتنم دنع هرفاح عضي «لغبلا نودو «رامحلا قوف ةباد وهو  قاربلاب

 طبري يتلا ةقلحلاب هظنرف «ليربج هعمو سدقملا تيب ىتأ ىتح هبكرف «مارحلا دجسملاب

 ءانإب ليربج هاتأ مث «ءايبنألا امهيف ّمأ نيتعكر هيف ىلصف ؛دجسملا لخد مث ءءايبنألا اهب
 تيدهو ٌتيده «ةرطفلا تبصأ :ليربج لاقف «نبللا راتخاف «نبل نم ءانإو «رمخ نم

 .كتمأ توغ رمخلا تذخأ ول كنإ امأ .كتمأ

 ىأرف هل حتفف «ليربج هل حتفتساف ءايندلا ءامسلا ىلإ سدقملا تيب نم هب جرع مث

 هنيمي نعو «هتوبنب رقأو ءهب بحرو «مالسلا هيلع درف «هيلع ملسف رشبلا ابأ مدآ كلانه

 مهيلإ رظن اذإ ةدوسأ هراسي نعو - ءادعسلا حاورأ يهو - كحض مهيلإ رظن اذإ ةدوسأ

 .- ءايقشألا حاورأ يهو - ىكب

 ىبحي ةلاخلا ينبأ اهيف ىأرف حتفف ليربج هل حتفتساف ةيناثلا ءامسلا ىلإ هب جرع مث



 الا x حارعملاو ءارسإلا

 ارقأو هب ابحرو هيلع ادرف ءامهيلع مّلسف - مالسلا امهيلع - ميرم نبا ىسيعو «ايركز نبا

 , هلوبتب

 يطعأ دق ناكو - مالسلا هيلع - فسوي اهيف ىأرف ةثلاثلا ءامسلا ىلإ هب جرع مث

 .هتوبنب رقأو هب بحرو هيلع درف هيلع ملسف نسحلا رطش

 درف «هيلع ملسف - مالسلا هيلع - سيردإ اهيف ىأرف ةعبارلا ءامسلا ىلإ هب حرع مث

 .هتوبنب رقأو هب بحرو هيلع

 ملسف - مالسلا هيلع - نارمع نب نوراه اهيف ىأرف ةسماخلا ءامسلا ىلإ هب جرع مث

 . هتوبنب رقأو هب بحرو هيلع درف هيلع

 ملسف - مالسلا هيلع - نارمع نب ىسوم اهيف يقلف ةسداسلا ءامسلا ىلإ هب جرع مث

 :لاقف ؟كيكبي ام :هل ليقف «یکب هزواج املف «هتوبنپ رقأو ءهب بحرو «هیلع درف هيلع
 .يتمأ نم اهلخدي امم رثكأ هتمأ نم ةنجلا لخدي يدعب نم تعب اًمالغ نأل يكبأ

 درف هيلع مّلسف - مالسلا هيلع - ميهاربإ اهيف يقلف ةعباسلا ءامسلا ىلإ هب جرع مث
 لك هلخدي تيب وهو ءرومعملا تيبلا ىلإ هرهظ اًدنسم ناكو «هتوبب رقأو هب بحرو هيلع

 .هيلإ نودوعي ال كلم فلأ نوعبس موي

 يأ - لالقلاك اهرمث اذإو «ةليفلا ناذآك اهقاروأ اذإف «ىهتنملا ةردس ىلإ عفر مث

 امف ترّيغتف ءاهيشغ ام هللا رمأ نم اهيشغو «بهذ نم شارف اهيشغ مث - ةريبكلا رارجلا
 . اهنسح نم اهتعني نأ عيطتسي هللا قلخ نم دحأ

 ىجوأف «ىندأ وأ نيسوق باق ناك ىتح هنم اندف ؛هلالج لج رابجلا ىلإ هب رع مث

 ىتح عجرف «ةليلو موي لك يف ةالص نيسمخ هتمأ ىلعو هيلع ضرفو «ىحوأ ام هدبع ىلإ
 كلذ قيطت ال كتمأ نإ :لاق ةالص نيسمخب :لاق ؟كبر كرمأ مب :لاقف ىسوم ىلع رم

 عجرف «تئش نإ معن نأ راشأف ليربج ىلإ تفتلاف «فيفختلا هلأساف كبر ىلإ عجرا

 لزي ملف «فيفختلا لاؤسب هيلع راشأف «هربخأف هلأسف ىسومب رم مث اًرشع هنع عضوف

 عوجرلاب راشأف ىسومب رم مث اًسمخ اهلعج ىتخ لجو زع هللا نيبو ىسوم نيب ددرتي

 هنع اوفعضف اذه نم ىندأ ىلع ليئارسإ ينب تدوار دقل هللاو :لاقو فيفختلا لاؤسو

 دق نأ ّيِدون دعب املف ؟ملسأو ىضرأ ينكلو «يبر نم ثييحتسا دق : ب لاقف هوكرتو



 ااا سس 7 -- جارعملاو ءارتسالا

 يدل لوقلا لدبي ال ءنوسمخ نهو سمخ يه «يدابع نع تففخو يتضيرف تيضمأ
 امب مهربخأ هموق يف حبصأ املف «ةمركملا ةكم ىلإ هتليل نم = مالسلا هيلع - عجر مث

 مهنمف «هيلع مهرارضتساو مهاذأو هل مهبيذكت دتشاف «ىربكلا هتايآ نم لجو زع هللا هارأ

 ركب يبأ ىلإ لاجر ىعسو اًراكنإو اًبجعت هسأر ىلع هدي عضو نم مهنمو «قفص نم

 ؟كلذ ىلع هقدصتأ :اولاق . قدص دقف كلذ لاق ناك نإ :لاقف ربخلا هوربخأو «قيدصلا

 يمسف ةحور وأ ةودغ يف ءامسلا ربخ ىلع هقدصأ «كلذ نم دعبأ ىلع هقدصأل ينإ :لاق

 .1قيدصلا»

 لبق هآر نكي ملو «سدقملا تيب مهل فصي نأ هولأسف «هنونحتمي راّقكلا ماقو

 اًحضومو اًباب اًباب مهل هفصي ءهتايآ نع مهربخي قفطف «هنیاع ىتح هل هللا هالجف .كلذ
 .باصأ دقل هللاوف تعنلا امأ :اولاق لب «هيلع اودري نأ اوعيطتسي ملف ءاعضوم

 تقوو اهلاوحأو اهلامج ددعب مهربخأف «ماشلا نم ةمداق مهل ريع نع هولأسو

 الإ نوملاظلا ىبأ نكلو .لاق امك رمألا ناكو ءاهمدقي يذلا ريعبلا نعو ءاهمودق

 . اًروفك

 سمخلا تاولصلا ةيفيك كي هللا لوسر َمّلعو ليربج ءاج ءارسالا موي ةحيبصو
 .ءاسملا يف نيتعكرو «حابصلا يف نيتعكر كلذ لبق ةالصلا تناكو ءاهتاقوأو



 فا حيي حبب سس ةارثألاو لئابقلا ىلع مالسإلا ضرع

 دارفألاو لئابقلا ىلع مالسإلا ضرع

 مسوم يف جرخي ناك هنأ ةوعدلاب رهجلاب هللا هرمأ ذنم لكي هللا لوسر بأد نم ناك

 .مالسالا ىلإ مهوعديف «لئابقلا لزانم ىلإ برعلا قاوسأ مايأو جحلا

 وذو ةنجمو ظاكغع :ةثالث ةكم ىلإ اهبرقأو ةيلهاجلا يف برعلا قاوسأ رهشأو
 يذ رهش لوأ نم قوسلا اهب نوميقي اوناك «فئاطلاو ةلخن نيب ةيرف ظاكُعو «زاجملا

 يذ رهش ةياهن ىلإ قوسلا اهب نوميقيف « ةنجم ىلإ اهنم نولقتني مث ءهنم نيرشع ىلإ ةدعقلا
 لبج فلخ وهف زاجملا وذ امأو «ةكم لفسأ نارهظلا رم يداو يف عضوم يهو «ةدعقلا

 ىلإ ةجحلا يذ لوأ نم قوسلا كانه نوميقي اوناكو - ةمحرلا لبج فلخ :يأ - ةفرع

 . جحلا كسانم ءادأل نوغرفتي مث «هنم نماثلا

 هوؤيل هسفن مهيلع ضرعو ؛مالسالا ىلإ مهاعدو ةي هللا لوسر مهاتأ نممو

 ؛ةرمو «ناسغو «ةرازف ونبو ؛ةفصخ نب براحم ونبو ؛ةعصعص نب رماع ونب :هورصنيو

 ونبو «بلکو «ةدنكو «ءاکبلا ونبو ءرصن ونبو «سبع ونبو «ميلس ونبو ؛ةفينح ونبو

 اوفلتخا مهنكلو «دحأ مهنم هل بجتسي ملف «ةمراضحلاو «ةرذعو «بعك نب ثراحلا

 هل نوكت نأ هسفنل طرتشا نم مهنمو «اًليمج ادر هيلع در نم مهنمف «مهدودر بيلاسأ يف
 مهنمو «كوعبتي مل ثيح «كب ملعأ كتريشعو كترسأ :لاق نم مهنمو «هدعب ةسائرلا

 . ادر مهحبقأ باذكلا ةمليسم طهر ةفبنح ونب ناكو ءاَسيبق اًدر هيلع در نم

 : ةكم لهأ ريغ نم نونمؤملا

 هيف رمت ةوعدلا تناك يذلا نمزلا يف ةكم لهأ ريغ نم لاجر نمؤي نأ هللا رّدقو

 :مهنمف سأيلا مالظ يف تءاضأ لمأ ةوذجك اوناكف :ةكم يف اهلحارم بعصأب

 هفرشل «لماكلاب ىمسي «برثي ناكس نم «اًبيبل اًرعاش ناک :تماصلا نب ديوس ١-

 ىلع وه ضرعف «مالسالا ىلإ ةي هللا لوسر هاعدف .اًرمتعم وأ اًجاح ةكم ىتأ .هرعشو

 اذه نإ :لاقو «ملسأف «نآرقلا لك هللا لوسر هيلع ضرغف «نامقل ةمكح هب هللا لوسر

 .ثاعب موي لبق جرزخلاو سوألا نيب ةعقو يف َلِيُق «نسح لوق



 ا سس __ارفآلاو لئابقلا ىلع مالسإلا ضرق

 ١١ ةنس لئاوأ يف ةكم مدق «برثي ناكس نم اًثدح اًمالغ ناك :ذاعم نب سايإ -۲

 مهءاجف «جرزخلا ىلع شيرق نم فلحلا نوسمتلي اوناك سوألا نم دفو يف «ةوبنلا نم
 ريخ !هللاو اذه :سايإ لاقف ءنآرفلا مهيلع التو «مالسإلا ىلإ مهاعدو هب هللا لوسر

 «سايإ هجو يف ءاحطبلا بارت  دفولا ءاضعأ دحأ  رسيخلا وبأ ىمرف «هل متئج امم

 نأ برثي ىلإ مهعوجر دعب ثبلي ملو «تكسف ءاذه ريغل انئج دقل «كنع انعد :لاقو
 .اًملسم تام هنأ هموق كشي الو «هتوم دنع حبسيو دمحيو ربكيو للي ناكو «كله

 تماصلا نب ديوس مالسإ ببسب إي يبنلا ثعبم ربخ هيلإ غلب :يرافغلا رذ وبأ ٣

 جرخف «هفشي ملو «عجرو بهذف «ربخلاب يتأيل ةكم ىلإ هاخأ لسرأف «ذاعم نب سايإو

 وهو «مزمز ءام برشي ؛رهش وحن هيف يقبو «مارحلا دجسملا يف ةكمب لزن ىتح هسفنب

 يضر - يلع هعبتتسا مث «هسفن ىلع افوخ اًدحأ لك يبنلا نع لأسي الو «هبارشو هماغط

 «مالسالا هيلع ضرعي نأ رذ وبأ هنم بلطف « ءب يبنلا ىلع هب لخد ىتخ = هنع هللا

 «هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاقو مارحلا دجسملا ىلإ ءاج مث «هناكم ملسأف «هيلع هضرعف

 « سابعلا هذقنأف «توميل هوبرضو ؛شيرق هيلع ضقناف «هلوسرو هدبع اًدمحم نأ دهشأر
 هذقنأو «سمألاب هوبرض ام لثم هوبرضو ؛سمألاب لاق ام لثم لاق دغلا حبصأ املف

 .سمألاب هذقنأ امك سابعلا

 رجاه ةنيدملا ىلإ لك يبنلا رجاه املف «رافغ ينب هموق نكاسم ىلإ رذ وبأ عجرو

 ش 1 ١ : اهيلإ

 ةيحان يف «سود هتليبق 0 ءابيبل اًرعاش ناك :يسونلا ورمع نب ليفط -؟

 اشح ىتح هلي يتلا نم هورذحو . ةكم لهأ هلبقتساف هقوبنلا نع ١ ةنس ةكد مدق -نقيلا

 اًمئاق كك ناكو ءاّئيش داب هنم عمسي ال يك .مارحلا دجسملا ىلإ ءاج نيح فسركلا هنذأ

 بيبل ينإ :هسفن يف لاقف «هنسحتساف «ءيش هنم هنذأ يف عقوف «ةبعكلا دنع يلصي

 «لوقيام لجرلا اذه نم عمسأ نأ ينعنمي امف «حيبقلا نم نسحلا يلع ىفخي ام «رعاشو

 .هتكرت اځیبف ناك نإو ءهتلبق اًتسح ناك نإف

 نأ ةا هنم بلطو «هتصق ركذو“« هتيب لخخد ىتح هعبت هتيب ىلإ ا يبنلا فرصنا املف

 «قحلا ةداهش ذهشو ملسأف نآرقلا هيلع التو مالسالا هيلع نضرعف «هرمأ هيلع ضرعب



 8 بي بس -.دارثألاو لئابقلا ىلع مالسإلا ضرع

 يل لعجي نأ هللا عداف ؛مالسالا ىلإ مهيعادو «مهيلإ عجارو «يموق يف عاطم ينإ :لاقو

 ريغ يف هلعجي نأ هلا اعدف «حابصملاك ههجو رانتسا هموق نم برق املف «هل اعدف «ةيآ

 هوبأ ملسأف «مالسإلا ىلإ مهاعد هموق ىلع لخد املف .هطوس ىلإ روتلا لوحتف «ههجو

 وأ نوعبس هعم ناك ةيبيدحلا دعب ةنيدملا ىلإ رجاه امل هنكلو «موقلا أطبأو «هتجوزو

 : . هموق نم انب نونامث
 نجلاو نونجلا نم يقري ناك «نميلا نم ةءونش دزأ نم :يدزألا دامض د

 لاقف «هيقريل ءاجف «نونجم اًدمحم نإ :نولوقي اهءاهفس عمسف ةكم ءاجف «نيطايشلاو
 الف هللضي نمو هل لضم الف هللا هدهي نمو «هنيعتسنو ؛هدمحن « هلل دمحلا نإ :ِلَك يلا

 .هلوسرو هدبع اًدمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو «هل يداه

 :دعب امأ

 ةرحسلاو ةنهكلا لوق تعمس :لاق مث «تارم ثالث تاملكلا هذه دامض داعتساف

 كعيابأ كدي تاه «رحبلا سوماق نغلب دقل :ءالؤه كتاملك لثم تعمس امف ءارعشلاو

 .هعيابف «مالسإلا ىلع

 :ةنيدملا يف مالسإلا

 :مهو جرزخلا نم مهلك برثي لهأ نم ءادعس ةتس -5

 ةرارز نب دعسأ

 . (ءارفع نب فوع) ةعافر نب ثراحلا نب فوع

 .نالجعلا نب كلام نب عفار

 .ةديلح نب رماع نب ةبطق

 . يبان نب صاع نب ةبقع

 .بائر نب هللادبع نب رباج

 نوعمسي برثي لهأ ناكو «ةوبنلا نم ١١ ةنس ءاج نم ةلمج يف جحلل ءالؤه ءاج

 نامز لظأ دق «نآلا ثعبيس اين نأ : اهوحنو برحلا يف مهنم نولاني امنيح دوهيلا نم

 مهو «ًاليل لكك هللا لوسر مهب رم ىنم ةبقعب اوناك املف ؛مرإو داع لتق هعم مكلتقنف ههتلعب ٠

 نم رفن :اولاف ؟متنأ نم :لاقو «مهقحل ىتح مهدمع توصلا عمس املف «نوملكتي



 ا آتٍ. دازفأألالو لئابقلا ىلع مالسإلا ضرع

 نوسلجت الفأ :لاق معن :اولاق - مهؤافلح يأ - ؟دوهبلا يلاوم :لاق .جورزخلا

 ؛نآرقلا مهيلع التو ؛مالسالا ةقيقح مهل حرشف «هعم اوسلجف !ىلب :اولاق ؟مكملكأ

 مكدعوت يذلا يبنلل هنإ «هلاو نوملعت :ضعبل مهضعب لاقف - لجو زع- هللا ىلإ مهاعدو

 مهنيبو انموق اتكرت دق انإ ؛اولاقو «مالسإلا ىلإ اوعرسأف «هيلإ مكنقبست الف «دوهيلا هب

 مايقلا هودعوو «كنم زعأ لجر الف كيلع هللا مهعمجي نإف «مهنيب ام رشلاو ةوادعلا نم

 . مداقلا جحلا يف ةلباقملاو «هنيد ىلإ ةوعدلاب



 يب ج جب ب سبب ب 9 لوألا ةفعلا ةميب

 ىلوألا ةيقعلا ةعيب

 ةرشع مهنم ءالجر رشع انثا مدق  ةوبنلا نم (17) ةنس  لبقملا ماعلا جح ناك املف

 اوؤاج نيذلا مه مهنم ةسمخف جرزخلا نم ةرشعلا امأف «سوألا نم نانثاو «جرزخلا نم

 :مه نورخآ ةسمخو بائز نب هللادبع نب رباج ريغ يضاملا ماعلا يف

 . (ءارفع نبا ذاعم) ثراحلا نب ذاعم

 .سيقلا دبع نب ناوكذ

 .تماصلا نب ةدابع

 .ةبلعت نب ديزي
 .ةلضن نب ةدابع نب سابعلا

 :امهف سوألا نم نانثالا امأو

 .ناهيتلا نب مئيهلا وبأ

 .ةدعاس نب ميوع

 اولاعت :مهل لاقو مالسإلا مِهمّلعف «ىنم ةبفعب ةي هللا لوسرب ءالؤه عمتجا
 الو «مکدالوأ اولتقت الو ءاونزت الو ءاوقرست الو ءاّئيش هللاب اوكرشت ال نأ ىلع ينوعياب

 مكنم یو نمف «فورعم يف ينوصعت الو «مكلجرأو مكيديأ نيب هنورتفت ناتهيب اوتأت
 نمو «هل ةرافك وهف ايندلا يف هب بقوعف ءاّئيش كلذ نم باصأ نمو ؛هللا ىلع هرجأف
 «هنع افع ءاش نإو «هبقاع ءاش نإ « هللا ىلإ هرمأف .هللا هرتسف ءاّئيش كلذ نم باصأ

 .كلذ ىلع هوعيابف

 : برثي يف مالسإلا ةوعد

 مهئرقيل - هنع هللا يضر  ريمع نب بعصم مهعم ثعب برثي ىلإ اوعجر املف

 «ةرارز نب دعسأ هاما يبأ ىلع ريمغ نب بعصم لزنو «نيدلا يف مههقفيو «نآرقلا

 نبال ذاعم نب دعس سوألا سيئر لاق ذإ ناتسب يف امه امنيبو «مالسالا رشن يف اطشنو
 انءافعض ناهفسي ايتأ نيذللا نيلجرلا نيذه ىلإ موقت الأ :ريضح نبا ديسأ همع



VA 
 ىلوألا ةبقعلا ةغيب

 ديس اذه :بعصمل لاق دعسأ هآر املف ءامهيلإ لبقأو «هتبرح ديسأ ذخأف ءامهرجزتف

 .هيف هللا قدصاف كءاج دق «هموق

 نإ انالزتعا ؟انءافعص ناهفس ؟انيلإ امكب ءاجام :لاقو امهياع تفوق ديسأ ءاجو

 «هتلبق اًرمأ تيضر نإف ؛عمستف سلجت وأ :بعصم لاقف «ةجاح امكسفنأب امكل تناك

 بعصم هملكف ؛سلجو هتبرح زكرو ؛تفصنأ :لاقف «ههركت ام كنع انففك هتهرك نإو

 ةداهش دهشو «هقنتعاو مالسإلا نيد ديسأ نسحتساف «نآرقلا هيلع الو «مالسالاب

 :قحلا

 نيلجرلا كمل :هل لاقف .ءذاعم نب دعس امهيلإ لسريل لاتجار «ديسأ عجر مث

 نأ تثدح دقو :لاق مث «ثيبحأ ام لعفن :الاقف امهتيهن دقو . اًسأب امهب تيأر ام !هلاوف

 . كورفخي نأ نوديريف «كتلاخ نبا هنأل «هولتقيل ةرارز نب دعسأ ىلإ اوجرخ ةثراح ينب

 هادهف «ديسأ عم لعف ام لثم بعصم هعم لعفف ءاظيغتم امهيلإ ماقو «دعس بضغف

 !لهشألا دبع ينباي :لاقف «هموق ىلإ عجر مث «قحلا ةداهش دهشو ملسأف «مالسالل هللا

 مكئاسنو مكلاجر مالك نإف :لاق .اًيأر اتلضفأو انديس :اولاق ؟مكيف يرمأ نوملعت فيك

 «ةملسمو اًملسم الإ ةأرما الو لجر مهيف ىسمأ امف «هلوسرو هللاب اونمؤت ىتح مارح لع

 يف اًديهش ليو ملسأ مث ءدحأ موي ىلإ همالسإ رأت «مريصألا همسا دحاو لجر الإ

 .ةدجس هلل دجسي نأ لبق هللا ليبس

 .زوفلا اذه لثم رئاشب لمحي جحلا دعوم لولخ لبق ةكم ىلإ ريمع نب بعصم داعو
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weةيناثلا یی | .  

 نيملسملا نم برثي لهأ نم ريثك مدق ةوبنلا نم (1۳) ةنس جحلا مسوم يفو

 ءاهلابج يف فوطي ةكمب ةئ للا لوسر اوكرتي ال نأ نوملسملا ررق دقو «نيكرشملاو
 قيرشتلا مايأ طسوأ يف يرس عامتجا دفع ىلع اوقفتاو ءاّرس هب اولصتاف ؛فاخيو درطيو

 .ةبقعلا ةرمج دنع بعشلا يف اليل

 لوألا ليللا ثلث ىضم اذإ ىتح ؛مهموق عم مهلاحر يف اومان دعوملا ءاج املف

 نوعبسو ةثالث مهو :ةبقعلا دنع اوعمتجا ىتح نالجرلاو لجرلا جرخيف ؛نوللستي اوذخأ

 تنب ةبيسن :ناتأرما مهعمو «سوألا نم رشع دحأو «جرزخلا نم نوتسو نانثا «ًالجر

 هعمو يب هللا لوسر مهءاجو ؛ةملس ينب نم ورمع تنب ءامسأو «راجنلا ينب نم بعك

 «هيخأ نبا رمأ رضحي نأ بحأ نكلو «هموق نيد ىلع ناك .بلطملادبع نب سابعلا همع
 .هل قثوتيو

 «هموق نم رع يف لازي ال لي هلا لوسر نإ :مهل لاقف «مّلكت نم لوأ سابعلا ناكو

 «هفلاخ نمم هوعنامو «هيلإ ةومتوعد امب هل نوفاو مكنأ نورت متنك نإف «هدلب يف ةعنمو
 .هوعدف نآلا نمف الإو «كلذ نم متلمحت امو متنأف

 لذبو «قدصلاو ءافولا ديرن :لاقو  رورعم نب ءاربلا وهو - مهنع ملكتملا باجأف

 .تببحأ ام كبرلو «كسفنل ذخف !هللا لوسراي مّلكتف « لب هللا لوسر نود حاورألا
 : هبرل طرتشاو «مالسالا يف َبّعرو هللا ىلإ اعدو نآرقلا التف ل هللا لوسر مّلكتف

 ١- اًئيش هب اوكرشي الو «هدحو هودبعي نأ .

 :لاقف ؟كغيابن َماَلَع :هل اولاق مهنأ اًضيأ هبرلو هسفنل طرتشاو

 .لسكلاو طاشنلا يف ةعاطلاو عمسلا ىلع ١-

 .رسيلاو رسعلا يف ةقفنلا ىلعو -

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلغو -4

 .مئال ةمول هللا يف مكذخأت ال هللا يف اومرقت نأ ىلعو -ه



 ية بب#ب7#بءلط ا ةماعلا ةعيب

 مكسفنأ هنم نوعنمت امم ينوعنمتو ؛مكيلإ تمدق اذإ ينورصنت نأ ىلعو -1

 .ةنجلا مكلو مكءانبأو مكجاوزأو

 .هلهأ رمألا عزانن ال نأ ىلع (هانعياب) :ةدابع نع ةياور يفو -۷

 عئمن امم كعنمنل قحلاب كثعب يذلاو «معن :لاقو رورعم نب ءاربلا ةي هديب ذخأف

 اًرباك اهانثرو - حالسلا يأ - ةقلحلا لهأو برحلا ءانبأ !هللاو نحنف «انعيابف .انرزأ هنع

 . .رياك نع

 يأ  الابح لاجرلا نيبو اننيب نإ !هللا لوسراي :ًالئاق ناهيتلا نب مثيهلا وبأ هعطاقف

 عجرت نأ هللا كرهظأ مث كلذ انلعف نحن نإ تيسع لهف ءاهوعطاق انإو  طباورو اًدوهع

 ؟انعدتو كموق ىلإ

 «ينم متنأو مكنم انأ «مدهلا مدهلاو مدلا مدلا لب :لاقو ةَ هللا لوسر مسبتف

 . متملاس نم ملاسأو «متبراح نم براحأ

 مالع نوردت له :لاقو ةلضن نب ةدابع نب سابعلا مدقت ةمساحلا ةظحللا هذه يفو

 نورت متنك نإف «سانلا نم دوسألاو رمحألا برح ىلع هنوعيابت ؟لجرلا اذه نوعيابت

 ايندلا يزخ هنإف «نآلا نمف هومتملسأ الق مكفارشأو «ةبيصم مكلاومأ تكهن اذإ مكنأ

 «هوذخف فارشألا لتقو «لاومألا ةكهن ىلع هل نوفاو مكنأ نورت متنك نإو ؛ةرخآلاو

 .ةرخآلاو ايندلا ريخ هللاو وهف

 ؟هللا لوسراي كلذب انلامف «فارشألا لتقو «لاومألا ةبيصم ىلع هذخأت انإف :اولاق

 .ةنجلا :لاق

 .كدي طسبا :اولاق

 لهأ اي اًديور :لاقو :ةرارز نب دعسأ هديب ذخأف «هوعيابيل اوماقف .هدي طسيف

 مويلا هجارخإ نأو هللا لوسر هنأ ملعن نحنو الإ لبالا دابكأ هيلإ برضن مل انإ !برثي
 كلذ ىلع نوربصت متنأ امإف «فويسلا مكضعت نأو «مكرايخ لتقو .ةفاك برعلا ةقرافم

 مكل رذعأ وهف «هورذف ةفيخ مكسفنأ نم نوفاخت متنأ امإو «هللا ىلع مكرجأو «هوذخف

 : هللا دنع

 هيلإ اوماقف ءاهليقتسن الو ةعيبلا ةذه رذن ال هللا وف «كدي انع طمأ !دعسأ اي :اولاق



 ۸۱ ةيناثلا ةبقعلا ةعيب

 .لاوقألا حجرأ ىلع نيعيابملا لوأ وه ةرارز نب دعسأ ناكو .هوعيابو الجر الجر

 تناكف نيتأرملا ةعيب امأ «رورعم نب ءاربلا لب :ليقو «ناهيتلا نب مثيهلا وبأ لب :ليقو

 | .ةحفاصم نودب اًلوق

 : ابيقن رشع انثا

 . مهيلع نونوكي اًبيقن رشع ينثا اوجرخي نأ ةي هللا لوسر مهنم بلط ةعببلا دعبو

 نم امأ .سوألا نم ةثالثو «جرزخلا نم ةعست اوجرخأف ؛مهنع ةيلوتسملا نولفكيو

 : مهف جرزخلا
 .ميلد نب ةدابع نب دعس ١-

 .سدع نب ةرارز نب دعسأ -؟

 .ورمع نب عيبرلا نب دعس -۳
 :ةبلعت نب ةحاور نب هللادبع -؟

 .نالجعلا نب كلام نب عفار -0

 .رخص نب رورعم نب ءاربلا -1
 .مارح نب ورمع نب هللادبع -۷

 . سيق نب تماصلا نب ةدابع -8

 . سينخ نب ورمع نب رذنملا -4
 :مهف سوألا نم امأو #

 .كامس نب ريضح نب ديسأ ٠

 .ثراحلا نب ةمثيخ نب دعس ١١-

 .ناهيتلا نب مثيهلا وبأ :ليقو - ريبز نب رذنملادبع نب ةعافر -7

 ؛ءالفك مهيف امب مكموق ىلع متنأ د هللا لوسر مهل لاق مهرايتخا مت املف

 .معن :اولاق «يموق ىلع ليفك انأو «ميرم نبا ئسيعل نييراوحلا ةلافكك

 ايب لوسرلا ةايح يف اهمهأو ةعيب مظعأ اًفح تناكو «ةيناثلا ةبقعلا ةعيب يه هذه

 .خيراتلا طخ لوحتو ثادحألا ىرجم اهب ريغت

 توص لفنأب حاصو «نيطايشلا دحأ اهفشتكا نوضفني سانلا داكو ةعيبلا تمت املو



 AY ةيناثلا ةبقعلا ةعبب

 اوعمتجا دق .هعم ةابصلاو «دمحم يف مكل له - لزانملا - بشاخألا لهأ اي ءطق عمس

 اوضفني نأ مهرمأو «كل ٌنغرفتأل هللا ودع اي هللاو امأ الب هللا لوسر لاقف . مكبرح ىلع

 .اوحبصأ ىتح اومانو اوعجرف مهلاحر ىلإ
 لاقف «مهيلإ جاجتخالا اومدقيل «برثي لهأ مايخ ىلإ شيرق تءاج اًحابصو

 شيرق تقدصف «نوملسملا تكسو ؛ءيش نم ناك ام «لطاب ربخ اذه :نوكرشملا

 .نيبئاخ اوعجرو نيكرشملا
 «برثي لهأ بلط يف مهناسرف عرسأف «حيحص ربخلا نأ شيرق ىدل دكأت اًريخأو

 ءابره موقلا زجعأف رذنملا امأف «رخاذأ دنع ورمع نب رذنملاو ةدابع نب دعس اوكردأف
 نب معطملا هصلخف «ةكم هولخدأ ىتح هرعش اورجو هوبرضو هوطبرو هوذخأف دعس امأو

 اوركي نأ راصنألا دارأو «ةنيدملاب امهلفاوق امهل ريجي ناك ذإ . برح نب ثراحلاو يدع
 .نيملاس ةنيدملا ىلإ اولحرف ءاّمداق دعس مهيلع علط ذإ ةكم ىلإ



 a ةيدملا ىلإ نيعلسملا ةرجه

 ةنيدملا ىلإ نيملسملا ةرجه

 امئيب «ةنيدملا ىلإ نيملسملا ةماع ةرجه تأدب - ةيناثلا ةبقعلا ةغيب - ةعيبلا هذه دعب

 نيملسملا ةرجه راد ةي هللا لوسر ير دقو ءاهلبق رجاه دق ةباحصلا ضعب ناك

 يأ - ىلهو بهذف «لخن اهب ضرأ ىلإ ةكم نم رجاهأ ينأ تيأر# : لاق ءاهب مهربخأو

 مكترجه راد ُثْيِرأ : ةياور يفو بري ةنيدملا يه اذإف ءرجه وأ ةماميلا ىلإ - ينظ

 .«برثي وأ رجه نوكي نأ امإف «نيترح ينارهظ نيب ةخبس
 اهغنمف «هنہاو هتجوز عم جرخ 0 جوز يموزخملا ةملس وبأ رجاه نم لوأو

 كلذو ؛ةئيدملا ىلإ هدحو ةملس وبأ قلطناف ءاهنم هدلو ةملس يبأ لآ عزتناو «هنم اهموق

 .هب تقحلف ةئس وحن دعب هتجوز اوقلطأ مث «ةنس وحنب ةبقعلا ةعيب لبق

 مأ نبا هللادبعو «ةمثح يبأ تنب ىليل هتجوزو «ةعيبر نب رماع ةملس يبأ دعب رجاهو

 ةيشخ «ةيفخ نوللستي اوناكو ؛ةرجهلا يف نوملسملا عباتت ةعيبلا تمت املف «موتكم

 دحأ ءىرتجي ملف ءاّشيرق ىَّدحتو ءاّئلع جرخف ؛باطخلا نب رمع رجاه ىتح «شيرق

 .ةباحصلا نم نيرشع يف ةنيدملا مدقو «ههجو يف فوقولا ىلع
 «ةشبحلا ضرأب ناك نم ةماع اهيلإ عجرو ءةنيدملا ىلإ مهلك نوملسملا رجاهو

 نيفعضتسملا نم ليلقو «ةثراح نب ديزو بيهصو يلعو ءركب وبأ الإ مهنم ةكمب قبي ملو
 ىلع : ب هللا لوسر لاقف ءةرجهلل ركب وبأ زهجتو «ةرجهلا ىلع اوردقي مل نيذلا

 . معن :لاق ؟تنأ يبأب كلذ وجرت لهو : ركب وبأ لاقف «يل نذؤي نأ وجرأ ينإف ءكِلْسَر

 ءرمسلا قرو - هدنع اتناك - نيتلحار فلعو «هبحصيل هيلع هسفن ركب وبأ سبحف
 .كلذل اًدادعتسا



 و يتلا لتقب مهرارقو ةودنلا راد يف شيرق

 ب يبنلا لتقب مهرارقو ةودنلا راد يف شيرق

 يف اوأرو «ةعنمو ظفح راد اودجو نيملسملا نأ اوأر امل شيرق نونج نجو

 راد يف اوعمتجاف «مهتراجتتو مهنايكو مهنيد ىلع اًرطخ ةنيدملاب مهعامتجاو مهترجه

 ديفت ةطخ اوسرديل «ةوبنلا نم (14) ةنس رفص رهش نم ۲١ سيمخلا موي حابص ةودنلا

 نأ ىَّنْحُيو «ةكم يف لازي ال ةَ ةوعدلا بحاص نأو ةصاخ .رطخلا اذه نم صلختلا

 .شيرق تاداس نم ةزراب هوجو عامتجالا رضح دقو ءاهاحض وأ ةيشع يف اهنم جرخي

 .مهنذأتسا نأ دعب دجن لهأ نم ليلج خيش ةروص يف سيلبإ اًضيأ هرضحو

 حلصنو ءانضرأ نم هجرخن دوسألا وبأ لاقف «نيعمتجملا ىلع ةيضقلا تحرطو

 .بهذ نيأ يلابن الو ءانرمأ

 بولق ىلع هتبلغو «هقطنم ةوالحو «هثيدح نسح نورت مكنإ :يدجنلا خبشلا لاقف

 مكأطيف عومجلا هلوح عمتجتف برعلا نم يح ىلع لحي نأ ورغ الف جرخ اذإف «لاجرلا
 . اذه ريغ اًيأر هيف اورأ .دارأ ام مكب لعفي مث «مكدالب يف مهب

 هلبق ءارعشلا هكردأ ام هكردي ىتح «بابلا هيلع اوقلغأو هوسبحا :يرتخبلا وبأ لاق

 .توملا نم

 هنولضفي مهو «هباحصأ ىلإ هرمأ ٌنجرخيل هومتسبح نثل هللاو :يدجنلا خيشلا لاق

 ىتح «هب مكورثاكي مث «مکنم هوعزنيو :مكيلع اوبثي نأ اوكشوأف ءانبألاو ءابآلا ىلع
 .يأرلا اذه ريغ يف اورظناف «مكرمأ ىلع اوبلغي

 ةليبق لك نم ذخأن .دعب هيلع متعقو 'مكارأ ام اًّيأر هيف يل نإ :لهج وبأ ةيغاطلا لاق

 هيلإ اودمعي مث ءاّمراص اًميس مهنم الک يطعنو ءانيف اطيسو اًييسن اًديلج اًياش ىتف

 فانم دبع ونب ردقي الف «لئابقلا يف همد قرفتيف «هولتقيف ءدحاو لجر ةبرض هوبرضيو

 .مهل اهيطعنف ةيدلاب نوضريف «مهلك شيرق برح ىلغ
 .هريغ ىرأ ال يأرلا اذه :لجرلا لاق ام لوقلا :يدجنلا خيشلا لاق

 .رارقلا اذه ذيفنتل مهسفنأ نوبتريو نودعتسي اوذخأو ءاوضفناو «يأرلا اذه نوعمتجملا هرقأو



 م ىلاعتو هناحبس هللا ريبدتو شيرق ريبدت نيب

 ىلاعتو هناحبس هللا ريبدتو شيرق ريبدت نيب

 يأ رهاظلا حطسلا ىلع ودبي ال نأو «ةياغلل ةيرسلا عامتجالا اذه لثم ةعيبط نمو

 رمآتلا ةحئار دحأ مشي ال ىتح «ةرمتسملا تاذاعلا رياغتو «تايمويلا فلاخت ةكرح

 نم اًركم اذه ناكو ءرشلا نع ءىبني اًضومغ كانه نأ دحأ دلخ يف رودي الو ءرطخلاو

 دقف «نورعشي ال ثيح نم مهبيخف «یلاعتو هناحبس هللا كلذب اوركام مهنكلو «شيرق

 تقو هل هدحر «ةرجهلا يف هل نذأو «شيرق ةرماؤمب يب يبنلا ربخأو ليربج لزن

 يذلا كشارف ىلع ةليللا هذه تبت الا :لاقف شيرق ركم ىلع درلا ةطخ هل نّبو ؛جورخلا

 تيب ىلإ  مهتويب يف سانلا حيرتسي نيح  ةريهظلا رحن يف ةَ هللا لوسر جرخو

 ثحأ نيتلحارلا ازهجف ؛ةرجهلا رومأ هعم مربأو - هنع هللا يضر - قيدصلا ركب يبأ

 امهل اًليلد نوكيل - شيرق نيد ىلع ناكو - يثيللا طقيرأ نب هللادبع ارجأتساو «زاهجلا

 رمتسا مث «لايل ثالث دعب روث ليج هادعاوو «قرطلاب اًرهام اًيداه ناكو «قيرطلا يف

 ةرجهلل دعتسي هنأب دحأ رعشي مل ىتح «داتعملا بسح ةيمويلا هلامعأ يف ةي هللا لوسر

 . شيرق هتررق امم ًءاَقتا رخآ رمأ يأل وأ

 يف جرخيو «ءاشعلا ةالص دعب ليللا لئاوأ يف ماني نأ ةا هللا لوسر ةداع نم ناكو

 - ليللا مايق  دجهتلا ةالص هيف يلصي «مارحلا دجسملا ىلإ ليللا نم ريخألا فصنلا

 املف «هوركم هبيصي ال هنأب هربخأو «ةليللا كلت هشارف ىلع  هنع هللا يضر  اًيلع عجضأف

 اوأرو «هوقوطو ةا هللا لوسر تيب ىلإ اًرس نورمآتملا ءاج ليللا أدهو «سانلا ةماع مان

 يمرضحلا هدربب اًيجستم يك هشارف ىلع اًمئان  هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع

 اوبثي جرخو ماق اذإ ىتخ هنودصريو ءاّوهز نولاتخي اوذخأف إب اًدمحم هونظف ءرضخألا

 : هيلع
 نيا کب رک دو : ىلاعت لوقي «ىلاعتو هناحبس هللا نم مهركم باوج اذه ناكو
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 N وإ بلا ةرجم

 هلك يبنلا ةرجه

 : تيبلا نم هِي هجورخ

 «مهسوؤر ىلع ءاحطبلا بارت رذف «هب نوقوطم مهو هتیب نم ةَ هللا لوسر جرخو

 مَ مُهيَتفأَ دس مِهِفْلس نیو اس مل بْن العجول : ىلاعتو هناحبس هلوق ولتي وهو
 ىلإ لَو هللا لوسر ىضمو ؛ ب هب اورعشپ ملف مهراصبأب هللا ذخأف .[6: سبا )ورب ال

 دعب ىلع «رجفلا غوزب لبق روث راغب اقحل ىتح اجرح هراد يف ةخوخ نمو ركب يبأ تيب

 .نميلا هاجتا يف لايمأ ةسمخ وحن

 : راغلا ىف لايل ثالث

 لوسر نود وه هبيصي ءيش هيف ناك اذإ ىتح الو ركب وبأ هلخد راغلا ىلإ ايهتنا املو

 امهمقلأ نارحج وأ رحج يقبو «هرازإ قشب اهدسف اًبوقث هيف دجوو «هحسكف ب هللا

 مل هنكلو .هلجر يف ركب وبأ دلو «هرجح يف مانف ٠ اک هللا لوسر لخد مث «هيلجر

 :لاقف لأسو ظقيتساف ل ههجو ىلع هعومد تطقسف 4 هللا لوسر ناكمل كرحتي

 .ملألا بهذف لك هللا لوسر لفتف «يمأو يبأ كادف ءُتْغِل

 اًباش ناكو ءامهدنع تيبي ركب يبأ نب هللادبع ناكو ؛لايل ثالث راغلا يف انمكو

 دئاكم عمسي ناكو .ةكمب تاب هنأك شيرق يف حبصي ىتح امهدنع نم جرخيف ءاّيكذ اًنطف

 . مالظلا طلتخي نيح اهب امهيتأي ناكف مهرابخأو شيرق

 ةعاس بهذت نيح اهب امهيتأي ناكف ؛منغلا ىعري ركب يبأ ىلوم ةريهف نب رماع ناكو

 ركب يبأ نب هللادبع رثأ اهب عبتيو «سلغ يف اهب قعني مث ءاهنبل يف ناتيبيف .ليللا نم
 .هيلع يفعيل

 املف ءاوحبصأ ىتح هجورخو ب هللا لوسر مايق نيرظتنم اهنايتف تيقبف شيرق امأ
 هللا لوسر نع هولأسو «مهيديأ يف طقسف لَك هللا لوسر شارف نم يلع ماق اوحبصأ

 نودب نكلو ءةعاس هوسبحو «ةبعكلا ىلإ هوبحسو هوبرضف هب يل ملع ال :لاقف دي



 ل ا لاره

 اهمطلف «يردأ ال : تلاقف هنع ءامسأ هتنبا اولأسو «ركب يبأ تيب ىلإ اوؤاج مث .ىودج

 ةئام اولعجو «ةهج لك يف بلطلا اولسرأ مث ءاهطرق اهنم حرط ةمطل لهج وبأ ثيبخلا
 .نيتبم وأ نيبح امهب يتأي نمل امهنم دحاو لك نع ةقان

 ىلإ رظنو .هسأر مهدحأ أطأط ول ثيحب راغلا باب ىلإ بلطلا يف اولصو دقو

 :لاقف لكي هللا لوسر ىلع  هنع هللا يضر ركب يبأ نزح دتشا ىتح «امهآرل هيمدق

 .«انعم هللا نإ نزحت ال ءامهثلاث هللا نينثاب ركب ابأ اي كنظام»

 : ةنيدملا ىلإ قيرطلا يف

 يئيللا طقيرأ نب هللادبع ليلدلا ءاج (ه١) ةنس لوألا عيبر ةرغ نينثالا ةليل يفو

 امهبحصو «ركب وبأو لكي هللا لوسر لحتراف «دعوملا بسح روث لبج ىلإ نيتلحارلاب

 ىلإ هجتا مث هدِعْبَأ ىتح نميلا وحن بونجلا هاجتا يف ليلدلا امهب كلسو «ةريهف نب رماع
 كلسو «لحاسلا نم ةبرقم ىلع لامشلا ىلإ هجتا مث ءرمحألا رحبلا لحاس وحن برغلا
 . اًردان الإ سانلا هكلسي ال اًقيرط

 يبنلا حارتساف «قيرطلا الخ ىنح ءهفصن ىلإ راهنلا مث ؛ةليللا كلت ريسلا اولضاوو

 يام اصلا ار ا ان رو اياب رم لالا

 ا م یری اک ینا ا اھت

 دعب ىلع ديدف ةيحان يف للشملاب تناكو «دبعم مأ يتميخب دب ارم يناثلا مويلا يفو

 تريخأو هلا نع ترطغاق ؟*يش اهدنع له اهالاسف کم نم اًرتمولبك 1 وحن

 اهفّلع ةاش ةميخلا بناج يف تناكو - الكلاو ىغرملا ةديعب يأ - بزاع ءاشلا نأ

 .اهبلحيل ب هللا لوسر نذأتساف ؛نبل نم ةرطق اهيف نكت ملو «منغلا عيطق نع دهجلا
 دبعم مأ هاقسف ؛ةقشمب طهرلا هلمحي ريبك ءانإ هنم ألتما ىتح «نيللاب ترد اهبلح املف

 ألم ىتح ءاّيئاث هيف بلح مث «برش مث ءاوور ىتح هباحصأ ىقس مث «تيور ىتح

 . اولحتراو اهدنع هكرتو «ءانإلا

 يبنلا تفضوو «ربخلا هتربخأف «هنع اهلأسو «نبللا ىأر نيح بجعتف اهجوز ءاجو

 اذه :دبعم وبأ لاقف ءاّدج اًقيقد اًفصو هرارطأ ىلإ همالك نمو همدق ىلإ هقرفم نم هلي

 . اليس كلذ ىلإ تدجو نإ ٌنلعفألو «هبحصأ نأ تممه دقل «شيرق بحاص !هلاو



AA 4 يلا ةرجه 

 ءاهالعأ نم جرخ ىثح رمو اهلفسأ نم أدب اًنوص ةكم لهأ عمس ثلاثلا مويلا يفو

 :لوقي هصخش اوری ملف هوعبتو

 هئازج ريخ سانلا بر هللا ىزج

 دبعم مأ يتميخ الح نيقيفر

 همم الجترابو يلاب الون امه

 دمحم ققيفر ىسمأ نم حلفأو

 مكنع هللا ىوزام يصقلايف

 ددؤسو ىراجت الل اعف نهم هب

 دصرمب نيتمؤمللاهدعقمو

 اًعمط «هل سرف ىلع «يجلدملا مشعج نب كلام نب ةقارس امهعبت اًديدق ازواج امل مث

 : مالزألاب مسقتساو ماق مث ءاهنع رخ ىتح هسرف هب ترثع مهنم اند املف «شيرق ةزئاج يف
 ثيحب مهنم اند اذإ ىتح بكرو مالزألا اضع هنكلو «هركي يذلا جرخف ؟ال مأ مهرضي

 يف هسرف ادي تخاس - تافتلالا رثكي ركب وبأو - تفتلي ال وهو ب هللا لوسر ةءارق عمسي

 املف ءاهيدي جرخت دكت ملف تضهنف اهرجز مث ءاهنع رخو «نيتبكرلا اتغلب ىتح ضرألا

 مالزألاب مسقتساف «ناخدلا لثم ءامسلا يف عطاس رابغ اهيدي رثأل راص ةمئاق توتسا

 مهادانف رهظيس ويي هللا لوسر رمأ نأ ملعو «ميظع بعر هلخادو «هركي يذلا جرخف

 «سانلا امهب ديري امو «شيرق هتررق امب ةي يبنلا ربخأف «مهءاج ىتح اوفقوف «نامألاب

 «سانلا نع هرمأ يفخي نأ هنم بلطو ؛اًئيش هنم ذخأي ملف «عاتملاو دازلا هيلع ضرعو

 نمل لاقف ةقارس عجرو «ميدأ يف هبتكف ةريهف نب رماع رمأق «نمأ باتك ةقارس هبتكتساو

 . مهعجرأ ىتح انهه ام متيفك دق «ربخلا مكل تأربتسا دق :بلطلا يف هدجو

 ابكار نيعبس يف - هنع هللا يضر - يملسألا بيصحلا نب ةديرب هيقل قيرطلا يفو

 .ةرخآلا ءاشعلا ةالص هفلخ اولصو «هعم نمو وه ملسأف

 اوناك نيملسملا نم بكر يف ماوعلا نب ريبزلا  ٍداو مسا مير نطب يف امهيقلو

 .اًضايب اًبايث ريبزلا امهاسكف «ماشلا نم نيلفاق



 كك يبنلا ةرجه

 :ءابقب لوزنلا

 ةنسلا يهو - ةوبنلا نم (15) ةنس لوألا عيبر رهش نم نماثلا نينثالا موي يفو

 .ءابقب هب هللا لوسر لزن - ةرجهلا نم ىلوألا

 ىلإ ةادغ لك نوجرخي ي هللا لوسر جورخب اوعمس امنيح ةنيدملا لهأ ناكو

 مهتويب ىلإ اووأ املف «راظننالا لوط دعب اًموي اوبلقناف «ةريهظلا رح مهدري ىتح «ةرحلا

 لك هللا لوسرب رصبف «هيلإ رظني رمأل مهماطآ نم مطأ ىلع دوهيلا نم لجر ىفوأ
 رشعم اي :هتوص ىلعأب لاق نأ يدوهيلا كلمي ملف «بارسلا مهب لوزي نيضيبم هباحصأو

 «حالسلا ىلإ نوملسملا راثف ؛نورظتنت يذلا - مكظح يأ - مكدج اذه !برعلا

 .ةرحلا رهظب هئاقلل اوجرخو « ب هللا لوسر مودقب ًاحرف ريبكتلاو ةبجولا مهيف تعمسو

 .ءابقب فوع نب ورمع ينب يف مهب لزن ىتح نيميلا تاذ مهب لدعف

 يبحي ب هللا لوسر ري مل نمم راصنألا نم ءاج نم قفطف «اًنماص سلج ءابقب لزن املو

 ىتح - هرعش يف بيشلا روهظل - ايب لوسرلا وه هنأ هنم اًنظ - هنع هللا يضر - ركب ابأ

 لب هللا لوسر سانلا فرعف «هئادرب ركب وبأ هيلع لّلظف «سمشلا كلي هللا لوسر تباصأ

 موي  سماخلا مويلا ناك املف هيف ىلصو «ءابت دجسم اهءانثأ سسأ «مايأ ةعبرأ اهب

 اوؤاجف «راجنلا ينٻ هلاوخأ ىلإ لسرأو «هقدر ركب وبأو هللا رمأب بكر - ةعمجلا

 نب ملاس ينب يف ةعمجلا هتكردأو «هلوح مهو ؛ةنيدملا وحن راسف «فويسلا نيدلقتم

 .لجر ةئام مهو ؛يداولا نطب يف مهب عمجف «فوع

 : ةنيدملا يف لوخدلا

 ككيسلاو تويبلا تجتراو «لابقتسالل سائلا فحز دقو «ةنيدملا وحن هجتا مث

 :نلقي دئالولاو نايبصلاو ءاسنلا چرخو «سيدقتلاو ديمحتلاب

 غافولا تاستنكتح نى بس

 اا ا ريكشلا بعحو

 لااا ۾



A 36 يبلا ةرجه 

N Eم  

 عاطمللا رمهاهلاب تقحج

 :نولوقي هتقان ماطخ اوذخأ الإ راصنألا رود نم رادب رمي ال 4 هللا لوسر ناكو

 ءةرومأم اهنإف ا : مهل لوقي ناكف ءةعنملاو حالسلاو ةدعلاو ددعلا ىلإ مله

 «تضهن ىتح اهنع لزني ملف «تكرب يوبنلا دجسملا عضوم ىلإ ةقانلا تلصو املف

 سانلا لعجف ءاهنع لزنف لوألا اهعضوم يف تكربف تعجرو تنفتلا مث «ًاليلق تراسو
 يف هلحر لخدأف  هنع هللا يضر  يراصنألا بويأ وبأ ردابو «مهيلع لوزتلا يف هنومّلكي
 هتلحار مامزب ةرارز نب دعسأ ذخأو «هلحر عم ءرملا :لوقي يب هللا لوسر لعجف . هتيب

 .هدنع تناكف

 لك مهنم هيتأت َناَمِجلا تناكف ٠ و هلل لوسر ةفاضتسا يف راصنألا ةارس قباسو

 . اهنم عبرألا وأ ثالثلا هباب ىلعو الإ ةليل نم امف «ةليل

 : لِي هللا لوسرب هقوحلو ىلع ةرجه

 عئاذو یّدأو «اًنالث لَك يبنلا دعب ةكمب  هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ثكمو
 ال هللا لوسرب قحل ىتح هيمدق ىلع اًيشام جرخ مث ؛ةكم لهأل لَو هللا لوسر دنع تناك

 . مدهلا نب موثلك ىلع لزنو «ءابقب

 : تيبلا لهأ ةرجه

 امدقف «ةكم ىلإ عفار ابأو «ةثراح نب ديز لسرأ ةنيدملاب لك هللا لوسر رقتسا املو

 .ديز نب ةماسأو «نميأ مأو «ةدوس نينمؤملا مأبو ةَ يبنلا يتنب موثلك مأو ةمطافب
 يضر - ؛ةشئاعو «ءامسأو نامور مأ : ركب يبأ لايعب ركب يبأ نب هللادبع مهعم جرخو

 . لك هللا لوسر ةرجه نم رهشأ ةتس دعب كلذو  نيعمجأ نهنعو مهنع هلا

 : بيهص ةرجه

 ىلختف «نوكرشملا هزجح ةرجهلا دارأ املو 3 راک هللا لوسر دعب بيهص رجاهو

 للك يبلا ىلع قو «ةئيدملا لصو املف ؛هليبس اولخف - ةريثك تناكو مهل هلاومأ نع



 قف سس 3 هه حلا ةرجف

 .- هنع هللا يضر  بيهص ةينك ىيحي وبأو !ىيحب ابأ عيبلا حبر :لاق هتصق

 : نوفعضتسملا

 . مهنيد نع مهونتفو مهوبذعو «ةرجهلا نع نيملسملا ضعب نوكرشملا سبحو

 للي هللا لوسر ناكف «صاعلا نب ماشهو «ةعيبر يبأ نب شايعو «ديلولا نب ديلولا مهنم

 «تونقلا لصأ اذهو «شيرق رافك نم مهسبح نم ىلع وعديو «تاولصلا يف مهل وعدي

 ؛رافكلا ديق نم كلذب مهجرخأ «ءيرج يلوطب لمغب نيملسملا ضعب ماق نيح دعبو

 .ةنيدملا ىلإ اورجاهف

 : ةنيدملا خانم

 يتلا مهرايدو ءمهضرأ مهقارفل ءنزحو مه مهباصأ ةئيدملاب نورجاهملا لزن املو

 ةدش كلذ دازو ءاهيلإ نونحيو ضرألا كلت نوركذي اوذخأف ءاهيف اوعرعرتو ءاهب اوأشن

 «ضرملا نم عاوئأو ىمح مهتباصأ اهب اولزن املف هللا ضرأ أبوأ نم تناك ةنيدملا نأ

 ءدشأ وأ ةكم انبحك ةنيدملا انيلإ بح مهللا» :لاقو لجو رع هبر ب يبنلا اعدف

 هللا باجأو 'ةفحجلاب اهلعجاف اهامح لقناو ءاهدمو اهعاص يف كرابو ءاهححصو
 .ةنيدملا اوبحأو :ضارمألا نف نوملسملا حارتساف ب هءاعد



 ةروثملا ةنيدملا يف ة5 هللا لوسر لامعأ 11

 ةرونملا ةنيدملا يف هلك هللا لوسر لامعأ

 بناجب اًيويندو اًينيد رومألا نسب أدب ةرونملا ةنيدملاب يب ىبتلا رقتسا املو

 .هللا ىلإ ةوعدلا قش هرارمتسا

 : يوبنلا دجسملا

 كلذل ىرتشاو ؛يوبنلا دجسملا ءانب وه ليبسلا اذه يف اهذختا ةوطخ لوأو

 عارذ ةئام يف عارذ ةئام تناكو «نيميتي نيمالغل تناكو «هتقان اهب تكرب ىتلا ضرألا

 تيوسو «روبقلا تشبنف دقرغ نم ةرجشو لخنو برخو «نيكرشملا روبق اهيفو ءاّببرقت

 نم اًبيرق ساسألا لعجو ءدجسملا ةلبق يف تفصو «لخنلاو ةرجشلا تعطقو «برخلا

 .ةراجحلا نم بابلا اتداضع تلعجو «نيطلاو نبللا نم ناطيحلا تميقأو «عرذأ ةثالث

 ءابصحلاو لامرلاب ضرألا تشرفو .عوذجلا نم دمعلاو :ديرجلا نم فقسلاو

 كو لوسرلا ناكو . سدقملا تيب ىلإ لامشلا يف ةلبقلا تناكو «باوبأ ةثالث هل تلعجو

 كلذ مهديزيف :نوزجتريو رجنريو راصنألاو نيرجاهملا عم نبللاو ةراجحلا لقني

 ْ . اطاشن

 ؛عودجلاو ديرجلاب امهفقسو «نبللاو ةراجحلاب نيترجح دجسملا بناجب ىنبو

 اًجوزتم كاذ ذإ نكي ملو  امهنع هللا يضر  ةشئاعل ةيناثلاو «ةعمز تنب ةدوسل امهادحإ

 .(ه١) ةنس لاوش يف اًبيرق اهمودق دعب - اهنع هللا يضر - ةشئاعب ىنب دقو «امهريغ

 : ناذألا

 ءاهتاقوأ نونيحتيو «ةعامج يف سمخلا تاولصلل نورضحي نوملسملا ديو

 اهب نوفرعي ةمالع يف نوملسملاو ة4 يبنلا راشتساف «ضعبلا رخأتيو مهضعب لجعتيف

 برضب مهضعبو «قوبلا يف خفتلاب مهضعبو ؛رانلا عفرب مهضعب راشأف ءةالصلا روضح

 لبقف !ةعماج ةالصلا»ب يداني الجر نوثعبت ال وأ - هنع هللا يضر - رمع لاقف «سوقانلا

 يضر  يراصنألا هبر دبع نب ديز نب هللادبع نإ مث هب لمعو يأرلا اذه ي هللا لوسر



 #8 بسبب 9 ةروتعلا ةئيدملا يف للي هللا لوسر لامعأ

 نأ هرمأو «قح ايؤرل اهنإ :لاقف الب يبنلا ربخأو ءاجف مانملا يف ناذألا ىر  هنع هللا

 نب رمع هتوص عمسو «لالب نّذأَف «هنم اًثوض ىدنأ هنأل ءاهب يداني ىتح لالب ىلع يقلي
 كلذب دكأتف ؛هلثم تيأر دقل هللاو :لاقو هءاذر ررجب ءاجف - هنع هللا يضر - باطخلا

 .مويلا كلذ ذنم مالسالا راغش دحأ ناذألا راصو ءايؤرلا

 : راضنألاو نيرجاهملا نيب ةاخاؤملا

 نيرجاهملا لازنإ يف نوسفانتي اوناك مهنأ مهمركو «راصنألا اياجس نم ناك

 ني نسي راَذلا ورب بدلو :مهنع ىلاعت هللا لاق امك اوناكو ءمهتويب يف مهتفاضتساو

 ولو نيش ع دوو اوا امي اع میرود دس ىف دوج الو مول رباه ن وح رھی

 . 1۹: رثعلا] 4 ٌةَصاَصَح م

 «نيرجاهملا نيبو مهنيب ةاخاؤملا دقعب ةوق راثيالاو بحلا اذه ةي يبنلا داز مث

 نيرجاهملا نم مهفصن ءالجر نيعست اوناكو «نيوخأ هليزنو يراصنأ لك لعجف
 دعب مهنيب اميف نوثراوتي مهنأو «ةاساؤملا ىلع مهنيب ىخآف «راصنألا نم مهفصنو

 ل «ةاخاوملا تيقبو ثراوتلا خسن مث ء«ماحرألا يوذ نود «توملا

 .نيعمجأ مهنعو هنع هللا يضر كلام نب سنأ راد

 الب يبتلا ىلع مهليخن اوضرع مهنأ «نيرجاهملا مهناوخال راصنألا بح نم ناكو

 يف مككرشنو ةنؤملا انوفكت نذإ :اولاقف .. ىبأف «نيرجاهملا تا

 كلذ لبقف «ةرمثلا

 :فوع نب نمحرلادبع رجاهملا هيخأل لاقف ءالام سائلا رثكأ عيبرلا نب دعس ناكو

 اذإف .ءاهقلطأ يل اهمسف «كيلإ امهبجعأ رظناف ؛ناتأرما يلو «نيفصن يلام مسقأ

 ؟مكقوس نيأ «كلامو كلهآ يف هللا كراب :نمحرلادبع لاق ءاهجوزتف اهتدع تضقنا

 مايأ الإ يع اهو «نمسو طق نم ل مو ل یتا ای ما ين قوم ىلا لق

 .راصنألا نم ةأرما جوزتو ءالافبستكا ىتخ

 : ةيمالسإلا ةمألاو يمالسإلا عمتجملا سيسأت

 نإ ثيحو «راصنألا نم درف نيبو نيرجاهملا نم درف نيب ابر ةاخاؤملا هذه تناك



 ويجب( ةرونملا ةنيدملا يف كي هللا لوسر لامعأ

 ميظنت ىلإ ةجاح يف اوناك دقف ةلقتسم ةمأ  ةئيدملاب مهعامتجا دعب - اوراص نيملسملا

 يتلا طاقنلا زاربإ ىلإو «ةيعامتجالا قوقحلاو تابجاولاب فيرعت ىلإو «يعامتجا
 .نيرخآلا نع ةلقتسم ةدحاو ةمأ مهلعجت

 ةديقعلا يف مهنع نافلتخت ؛نيملسملا ىوس نايرخأ ناتفئاط ةنيدملا يف تناكو

 دقعف «دوهيلاو نوكرشملا مهو .لويملاو فطارعلاو ؛تاجاحلاو حلاصملاو «نيدلاو

 دوهيلا نيبو مهنيب اميفو نيكرشملا نيبو مهنيب اميفو ءاًقاثيم نيملسملا نيب اميف الب يبنلا

 :هيف ررق اًياتك كلذب بتكو «رخآ اقاثيم
 مهعم دهاجو مهب قحلف مهعبت نمو «برثيو شيرق نم نيملسملاو نينمؤملا نأ ١-

 .سانلا نود نم ةدحاو.ةمأ مهنأ

 مهنأو قباسلا فرعلا بسح نوكي نينمؤملا نيب مهريسأ ءادفو مهتيد ءادأ نأو -1

 .ةيدلاو ءادفلا يف نينمؤملا نورصني

 .مهدحأ دلو ناك ولو «ةدحاو ديك ملاظلاو يغابلاو دسفملا دض نوموقي مهنأو -''

 .نمؤم ىلع اًرفاك رصني الو ءرفاكب اًتمؤم نمؤم لتقي ال هنأو -4

 . مهاندأ مهيلع ريجبف ؛ةدحاو هللا ةمذ نأو ٥-

 .ةوسألاو رصنلا هلف دوهيلا نم نيملسملا عبت نم نأو -1

 .ةدحاو نيملسملا ملس نأو -ا/

 ىلع بجيو ؛لوتقملا ىلو ىضري نأ الإ «هنم صَنَمُي اًدصق اًئمؤم لتق نم نأو -۸

 . . لتاقلا دض اوموقي نأ نينمؤملا

 :هيوؤي وأ اًددحم ريصني نأ نعؤمل لحي ال ةأر -

 .هلوسرو هللا ىلإ هدرم نإف «ءيش يف اوفلتخا اذإ مهنأو ١١-

 تاقوأ يف ةيمالسالا ةوخألا قح نيملسملل ب يبنلا نيب قاثيملا اذه ىلغ ةدايز

 ةاساؤملاو «فتاكتلاو دضاعتلاو ءرصانتلاو نواعتلا ىلع مهضحو «ىتش تابسانمو

 .خيراتلا اهفرع ةمق ىلعأ ىلإ ةوخألا هذه تمس ىتح .ريخلا ءادسإو

 مهتاداس عم مهتيبلغأ تملسأ ثيح «رايهنالا كشو ىلع اوناكف نوكرشملا امأو



 قف بس سبب ةروثملا ةئيدملا يف هك هللا لوسر لامعأ

 : مهيلع ايب يبنلا ذخأف «نيملسملا هجو يف فوقولا مهتعاطتسا يف نكي ملف «مهئاربكو

 ام ىهتنا كلذبو "نمؤم ىلع هنود لوخي الو «اًسفن الو شيرقل الام كرشم ريجي ال هنأ»

 .مهنم ىشخي ناك

 :ةبتآلا رومألا ىلع كي يبنلا نيبو مهنيب قافتالا مث دقف دوهيلا امأو

 و ؛مهتقفن مهيلعو ؛مهنيد نيملسمللو مهنيد مهلو ءنينمؤملا عم ةمأ مهنأ ١-

 لك برثي مهد نم ىلعو «ةفيحصلا هذه لهأ براح نم ىلع رصنلا مهنيب نأو -
 . هتهج نع عفادي

 . مثالا نود ربلاو ةحيصنلاو حصنلا مهنيب نأو ۳

 هفيلح مثإب ذخؤي ال ءرملا نأو -

 . مولظملل رصنلا نأو -5

 .نيبراحم اوماد ام نينمؤملا عم نوقفني دوهيلا نأو -1

 .ةفيحصلا هذه لهأل مارح برغي نأو -۷

 .هلوسرو هللا ىلإ هدرم نإف راجتشا وأ ثدح نم مهنيب نوكي ام نأو -8

 .اهرصن نم الو شيرق راجت ال هنأو -4

 وأ ملاظ نود باتكلا اذه لوحي ال هنأو ٠-

 نايك يف برثي ناكس نم درهيلاو نوكرشملاو نوملسملا مظتنا قاثيملا اذهبو
 اهيف ةذفانلا ةملكلاو ؛ةدايسو لالقتسا تاذ ةلود اهيحاوضو ةنيدملا تحبصأو «دحاو

 . للك هللا لوسر اهسيئرو .نيملسملل

 سلاجم رضحي ناكف « هللا ىلإ ةوعدلا يف نوملسملا هعبتو كي هللا لوسر طشنو

 نمآ نم يكزيو «هللا ىلإ مهوعديو «هللا تايآ مهيلع ولتي «نيملسملا ريغو نيملسملا
 .ةمكحلاو باتكلا مهملعيو .هللاب مهنم



 )ےس شرقا تنازازفضتسا

 شیرق تازازفتسا

 ؛ شیرف دناكم

 دجي نأ وجريو ءاهيف ةايحلا بناوج مظنيو ةئيدملا رومأ بتري ةا يبنلا ناك امنيبو
 اوثجوف ذإ زازفتسا وأ ةضراعم ريغب مهنيدب هيف نولمعي اّنمآ اًناكم نوملسملاو وه اهيف
 .مهيلع ءاضقلا ديرت شيرق دئاكمب

 مهجارخإو «نيملسملا لاتق ىلع مهنوضرحي برثي يكرشم ىلإ اوبتك مهنأ اهنمف
 ماق العفو .كلذ اولعفي مل نإ مهئاسن ةحابتساو مهتلتاقم لتقب مهنوددهيو «ةنبدملا نع

 امع اوفكف «مهحصنو مهظعوف « ب هللا لوسر مهاتأ نكلو «كلذ اوذفنيل برثي وكرشم
 .اوقرفتو لاتقلا نم اودارأ

 ءاومتعم ةكم ىلإ بهذ «سوألا سيئر  هنع هللا يضر  ذاعم نب دعس نأ اهنمو

 اًدعس فرع املف «لهج وبأ امهيقلف «فلخ نب ةيمأ ناوفص وبأ هعمو «تيبلاب فاطف

 يبأ عم كنأ الول !هللاو امأ ءةابصلا متيوآ دقو انمآ ةكمب فوطت :لاقو «هدعوتو هدده

 دجسملا نع نيملسملا دص نع اًنالعإ اذه ناكو ءاًملاس كلهأ ىلإ تعجر ام ناوفص

 .شيرف دودح يف اودجو اذإ مهلتق نعو . مارحلا

 حيسملا نع ليجنألا يف أ امك - دوهيلا تئاكو «برثب دوهبب ةلص شيرقل تناكو
 ةميدقلا نئاغضلاو داقحألا شبنب نوموقي اوناكف «يعافألا دالوأ ؛تايح - مالسلا هيلع

 .مهنيب اميف بارطضالاو «قلفلا ةراثإ نولواحيو «مهنوشرحيو «جرزخلاو سوألا نيب

 رمألا لصوو «جراخلاو لخادلا نم ةنيدملا يف نيملسملاب رطخلا طاحأ اذكهو

 اونوكي ملو «حالسلا مهعمو الإ نوتيبي اونوكي مل - مهنع هللا يضر  ةباحصلا نأ ىلإ
 كيني لاو : ىلاعت هلوق لزن ىتح ی هللا لوسر نوسرحي اوناكو ؛هيف الإ نوحبصي
 . لجو زع هللا ينمصع دقف ينع اونرصنا سانلا اهيأاي» : ايب لاقف [00 :ةدئاسلا] سالا ني

 : لاتقلا ةيعورشم

 نذالا اذه روطت مث ءشيرق لاتقب نذالا ىلاعت هللا لزنأ ةريطخلا فورظلا هذه يفو



 ل ہر - شيرق تازازفتسا

 سأب الو «مهريغ ىلإ اًشيرق زواجو «بوجولا ةلحرم ىلإ لصو ىتح فورظلا ريغت عم
 .ثادحألا ركذ يف لخدن نأ لبق زاجيإب لحارملا كلت نيبن نأ

 قحف «ناودعلاب اوؤدب مهنأل «نيبراحم شيرق يكرشم رابتعا :ىلوألا ةلحرملا ا

 يكرشم ةيقب نم مهريغ نود «مهلاومأ اورداصيو «مهولتاقي نأ نيملسملل
 .برعلا

 نم لك كلذكو .مهعم دحتاو «شيرق عم برعلا يكرشم نم الامت نم لك لاتق -'

 . شيرف ريغ نم نيملسملا ىلع ءادتعالاب درفت

 عم قاثيمو دقع مهل ناك نيذلا دوهبلا نم نيكرشملل زيحت وأ ناخ نم لاق ٣

 .ءاوس ىلع مهيلإ مهقاثيم ذبنو كك هللا لوسر

 اوطعي ىتح «ىراصنلاك «باتكلا لهأ نم نيملسملا ةوادعب أداب نم لاتق ٤

 .نورغاص مهو دي نع ةيزجلا

 «كلذ ريغ وأ اًيئارصن وأ اًيدوهي وأ ناك اًكرشم مالسالا يف لخد نمع فكلا 5

 .هللا ىلع هباسحو مالسالا قحب الإ هلامو هسفنل ضرعتي الف

 : تاوزغلاو ايارسلا

 «مهرمآ ةيادب نم رذحلاو ةطيحلاب نيذخآ اوناك نيملسملاو هب هللا لوسر نأ مدقت
 بتري لَك هللا لوسر ذخأ لاتقلاب نذالا لزن املف « حالسلا عم تايبلاو ةسارحلاب كلذو

 «ةيرسلاب ةامسملا يهو «هباحصأ نم اًدحأ اهيلع رمؤيو «ةيركسعلا تايرودلاو ثوعبلا

 :اهنم دوصقملا ناكو «ةوزغلاب ةامسملا يهو ؛هسفنب اهيف جرخ امبرو

 نوملسملا ذخؤي ال ىتح «ةئيذملا فارطأ نيمأتو «ودعلا تاكرح فاشكتسا ١

 .ةَّرِغ ىلع

 مهتراجت ىلع رطخلاب اوزعشي ىتح «مهلفاوقل ضرعتلاب شيرق ىلع طغضلا -"
 مهوكرتيو «نيملسملا اوملاسيو «مهيغ نع اوقيفي نأ امإف «مهسفنأو مهلاومأو

 - نوملسملا هانمتي ناك ام ةياغ اذهو هب لمعلاو مالسالا رشن يف مهتيرح ىلغ

 تناك اهنأل «مهتراجت قيرط اَلوأ اورسخيف «لاتقلاو برحلا قيرط اوراتخي وأ



 ۹۸ شیرف تنازازضتسا

 هدابعل هرصنو هللا نذإب مهناودعو مهرش ءازج ًايناث اوقليو «ةنيدملا فارطأب رمت
 .اًرارم ىلاعتو هناحبس هللا مالك يف هيلإ ةراشالا تعقو يذلا اذهو ؛نينمؤملا

 .ىرخأ لئابق عم ءادتعالا مدع وأ «فلاجتلا قيثاوم دقع ۳

 .اًلمعو اًلوق مالسإلا ةوعد رشنو «هللا ةلاسر غالبإ -؛

 يف ناضمر يف اهثعب ءرحبلا فيسب ىمست ةيرس اب هللا لوسر اهثعب ةيرس لوأو
 نيثالث اهماوق ناكو «بلطملادبع نب ةزمح همع اهيلع َرمأو «ةرجهلا نم ىلوألا ةنسلا

 لحاس يأ - رحبلا فيس ىلإ اوغلب ىتح مهريس اولصاو دقو ؛نيرجاهملا نم الجر
 اهيلع «ماشلا نم ةمداق «شيرقل اًريع اوضرتعاو «صيعلا ةيحان نم  رمحألا رحبلا
 يدجم طسوت نكل «لاتقلا عقي داكو «ناقيرفلا فطصاف «لجر ةئامثالث يف ؛لهج وبأ
 1 .ناقيرفلا فرصناف «ينهجلا ورمع نبا

 وهو «ضيبأ اهؤاول ناكو «مالسإلا خيرات يف يركسع لمع لوأ ةيرسلا هذه تناك
 .يونغلا نيصح نب زانك دئرم وبأ ءاوللا لمحو «مالسإلا خيرات يف َدِقُع ءاول لوأ

 نم ًالجر نيتس يف ثراحلا نب ةديبع لاوش يف لسرأف ايارسلاو ثوعبلا تعباتت مث
 نود يمارتلا عقوف «لجر يتئام يف وهو نايفس ابأ يقلف غبار نطب ىلإ نيرجاهملا
 .لاتقلا

 ىلإ نيرجاهملا نم الجر نيرشع يف صاقو يبأ نب دعس ةدعقلا يذ يف لسرأ مث

 . اًديك قلي ملف غبار نم اًبيرق «رارخلا

 نيعبس يف (ه۲) ةنس رفص يف .نادو وأ ءاوبألا ىلإ هسفنب لك هللا لوسر جرخ مث
 ىشخم نب ورمع عم رصانتلاو نامألا قاثيم دقعو ءاّدحأ قلي ملف .نيرجاهملا نم الجر
 . لي هللا لوسر اهل جرخ ةوزغ لوأ تناكو «يرمضلا

 نم نيتئام يف (ه؟) ةنس لوألا عيبر يف ءىوضر ةيحان نم طاوب ىلإ جرخ مث
 .اًدحأ قلي ملف «نيرجاهملا

 ضعب قاسو ؛ةئيدملا يعارم ىلع يرهفلا رباج نب زرك راغأ رهشلا سفن يفو

 .لحاسلا :هانعم نيسلا رسكي «فيسلا (1)



 س شیرق تازازفتسا

 نم الجر نيعبس يف «ردب ةيحان نم ناوفس ىلإ هبلط يف ب جرخف .يشاوملا
 .ىلوأألا رذب:ةوزغب ىمست ةورغلا هلهو «رارفلا يف حجنو تلفأ اًررك نكلو ؛نيرجاهملا

 ةئام يف ةريشعلا يذ ىلإ (ه۲) ةنس ةرخآلا وأ ىلوألا ىدامج يف جرخ مث

 اهنكلو «ماشلا ىلإ ةبهاذ شيرقل اًريع ضرتعي «نيرجاهملا نم نيتئام يف وأ ؛نيسمخو
 .جلدم ينب عم ناودعلا مدع قاثيم دقعو . مايأ لبق هتتاف

 ةكم نيب ؛ةلخن ىلإ يدسألا شحج نب هللادبع (ه1) ةنس بجر رهش يف ثعب مث
 اومجه مهنكل «شيرقل ريع ربخب اوتأيل «نيرجاهملا نم الجر رشع ينثا يف .فئاطلاو
 ؛كلذ ىلع هل هللا لوسر بضغو «ريعلا اوقاسو «نينثا اورسأو ءًالجر اولتقف ءاهيلغ

 .لوتقملا ةيد ىَّدأو نيريسألا قلطأف «هب ضري ملو
 اوكهتنا نيملسملا نأب ةجض نوكرشملا راثأف «بجر نم موي رخآ يف ثداحلا ناكو

 یک وف لا لف ةف لاب روکا را نع كئولتتي» : هلا لزنأف .مارحلا رهشلا ةمرح
 هتف لأ دنع كأ ةنم ويما جلو رارحلا دجَملأو هوب رف لآ ليم نع دمو
 .[۲۱۷:ةرغبلا] رتا ص يڪ آ

 ناكو «ةفرشملا ةبعكلا ىلإ سدقملا ثيب نم ةلبقلا هللا لوح (ه۲) ةنس نابعش يفو

 نم نيعذاخملا ضعب كلذي فشكلا دقو «رظتنيو 26 هللا لوسر ةي امم كلذ

 نيملسملا فرفض ترهطتو اودتراف ءاّروز مالسالا يف اولخد نيذلا دوهيلاو نيقفانملا

 . مهنم
 نمأ ظفحل نوملسملاو كي هللا لوسر اهب ماق يتلا ةيركسعلا تاكرحتلا يه كلت

 تدادزا اهنكلو ءاهّرش نع فكت مل نإ اهتبقاع ءوسب شيرق راعشالو ءاهفارطأو ةنيدملا

 .اًرسخ اهرمأ ةبقاع ناكو «ردب يف اهرمأ ءازج تقالف «رابكتسالاو ولعلا يف



 ىربكلا ردب ةرزغ

 ىربكلا ردب ةوزغ

 ناك وَ هللا لوسر نأ اهببسو «نيملسملاو شيرق نيب ةلصاف ةكرعم لوأ يهو

 ىلإ نيلجر اهل لسرأو «ةريشعلا يذ ىلإ جرخ امنيح ماشلا ىلإ هتتاف يتلا ريعلل داصرملاب

 بدنف «ةئيدملا ىلإ اعرسأ ريعلا امهب ترم املف ءاهربخب ابتأيل ماشلا ضرأ نم ءاروحلا

 ليقو - ًالجر (71) بدتناف «جورخلا مهيلع مزعب ملو «نيملسملا كي هللا لوسر اهل
 سوألا نم (١1)و نيرجاهملا نم (83) وأ (۸۳) وأ (81) الجر (۳۱۷) ليقو (215)

 ناسرف الإ مهعم نكي ملف «ةلماكلا مهتبهأ ءالؤه ذختي ملو ءجرزخلا نم (١17)و

 . طقف اًريغب نوعبسو

 ملع نيرجاهملل ناكو «ريمع نب بعصمل هعفد ضيبأ ءاول ةا هللا لوسر دقعو

 ةنيدملا ىلع فلختساو «ذاعم نب دعس هلمحي ملع راصنأللو «بلاط يبأ نب يلع هلمحي

 .رذنملادبع نب ةبابل ايأ ءاحورلا نم هناكم لسرأ مث «موتكم مأ نبا

 ارتموليك )١90( دعب ىلع عضوم وهو ءاّردب ديري ةنيدملا نم ك هللا لوسر جرخو

 ءذفانم ةثالث الإ هيف سيلو «بناج لك نم قهاوش لابج هب طبحت «ةنيدملا يبرغ بونج
 ذفنمو ءايندلا ةودعلا وهو لامشلا يف ذفنمو «ىوصقلا ةودعلا وهو «بونجلا يف ذفنم

 يسيئرلا لفاوقلا قيرط ناكو ؛ةنيدملا لهأ هنم لخدي لامشلا ذفنم نم اًبيرق قرشلا يف

 «ليخنلاو رابآلاو نكاسملا هيف ناكو .طبحملا اذه لخاد نم رمي ماشلاو ةكم نيب

 نوملسملا دسي نأ اًدج لهسلا نم ناكف . اًمايأو تاعاس هيف ميقتو « لفاوقلا لزنت تناكف

 مزاول نم نكلو «مالستسالا ىلإ رطضتف «طيحملا اذه يف ريعلا لزنت ام دعب ذفانملا هذه

 «ةرغ ىلع ردبب اولزني ىتح ءاقالطإ نيملسملا جورخب ريعلا لهأ رعشي ال نأ ريبدتلا اذه
 ىلإ مدقتلا يف ىنأت مث ردب قيرط ريغ رخآ اًميرظ كلس ام لوأ ةا هللا لوسر كلس كلذلو

 .ردب ةهج

 ناكو «رانيد فلأ نيسمح نع لقت ال لاومأب ةرقوم ريعب فلأ اهماوق ناكف ريعلا امأ

 ظقبتلا ةياغ يف نايفس وبأ ناكو «طقف الجر نيعبرأ وحن هعمو «نايفس ابأ اهسيئر
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 نم نيملسملا جورخب ملع ىتح «نيملسملا تاكرحت نع حئارو داغ لك لأسي «رذحلاو

 قيرط كلسيل برغلا ىلإ ربعلا هاجتا لوحف «ردب نم ليلق ريغ دعب ىلع وهو ءةنيدملا
 نيملسملا جورخب ةكم لهأ ربخي الجر رجأتساو ءاقالطإ ردب قيرط كرتيو «لحاسلا

 فلختي ملف .جورخلا يف اوبعوأو ءاًعارس اودعتسا ريذنلا مهغلب املف «نكمي ام عرسأب

 شيرق نوطب نم فلختب ملو لئابقلا نم مهلوح نم اودشحو «بهل وبأ الإ مهئاربك نم

 .يدع ونب الإ

 «هتاجنب مهربخي نايفس يبأ ةلاسر مهتغلب ةفحجلا ىلإ شيجلا اذه لصو املو

 اًرابكتسا لهج وبأ كلذ ىبأ نكلو «عوجرلاب سانلا مهو ؛ةكم ىلإ ةدوعلا مهنم بلطيو

 قيرش نب سنخألا مهسيئرو مهفيلح كلذب مهيلع راشأ «ةرهز ونب الإ عجري ملف «ةوخنو

 نم اًبيرق اولزن ىتح مهريس اولصاوف «فلأ مهو «ةيقبلا امأ «ةئامثالث اوناكو «يفقثلا

 .ردبب ةطيحملا لابجلا ءارو «حيسف ناديم يف ءردب جراخ «ىوصقلا ةودعلا

 راشتساف «قيرطلا يف وهو «ةکم لهأ جورخب ملع دقف لَك هللا لوسر امأ

 دادقملا ماق مث «نسحأو مّلكتف رمع ماق مث «نسحأو مّلكتف ركب وبأ ماقف ٠ «نيملسملا

 برز تنا بذا : ىسومل لزئارسإ ودب تلاق امك لوقت ال !هللا لوبيراب ! لاو :لاقف

 كيدي نيب نمو كراسي نعو كنيمي نع لئاقن نكلو [14 :ةدئاملا 4توُدِعَف انهم اّنِإ لَم

 .كلذب رسو هل هللا لوسر هجو قرشأف ؛كفلخ نمو

 :لاقو راصنألا سيئر ذاعم نب دعس ماقف «نوملسملا اهيأ يلع اوريشأ :لاق مث

 هتضخف رحبلا اذه انب تضرعتسا ول قحلاب كثعب يذلاوف !هللا لوسراي انب ضرعت كنأك
 يف ربصل انإ ءاّدغ انودع انب ىقلت نأ هركن امو «دحاو لجر انم فلخت ام «كعم هانضخل

 ةكرب ىلع انب ريف «كنبع هب رقت ام انم كيري نأ هللا لعلو ءءاقللا يف قدص «برحلا
 «كانعبتال دامغلا كرب ىلإ اهدابكأ تبرض ول قحلاب كثعب يذلاو :لاق اميف لاقو «هللا

 ىدحإ يندعو دق ىلاعت هللا نإف ءاورشبأو اوريس :لاق مث ٠ ل هللا لوسر رف

 .موقلا عراصم ىلإ نآلا رظنأ ينأكل هللاو «نيتفئاطلا

 لخاد يف لزنف «نوكرشملا اهبق لصو يتلا ةليللا سفن يف اهلصوف ردب ىلإ مدقت مث

 ىلع لزتيف مدقتي نأ رذنملا نب بابحلا هيلع راشأف ءايندلا ةودعلا نم اًبيرق ردب ناديم



 -ا- ب ىريكلاردب ةوزغ
 ا

 مهسفنأل ءاملا اهيف نوعمجي اًضايح نوملسملا عنصي ىتح ءودعلا نم ءام برأ

 .لعفف «هل ءام الو ودعلا ىقييف رابآلا نوروغيو

 راصنألا بابش نم اَساّرُح هل اونيعو « كك هتدايف رقم نوكي اًشيرع نوملسملا ىنبو
 .ذاعم نب دعس ةدايق تحت

 :لوقيو هديب ريشي وهو «لاتقلا ناديم يف لّوجتو «شيجلا لي هللا لوسر أبع مث
 عذج ىلإ يلصي تاب مث . هللا ءاش نإ اًدغ «نالف عرصم اذهو نالف عرصم اذه»

 :لاق امك رطملا لزنأ دق هللا ناكو «ةقثلا مهرمغت نيحبرتسم نوملسملا تابو «ةرجش

 ١١[. :لافتألا] اناا هب تو تيل ع طير نطيل

 ىآارت (ه۲) ةنس ناضمر رهش نم ١17 ةعمجلا موي حابص وهو - حابصلا يفو

 ءاهرخفو اهئاليخب تلبقأ دق «شيرف هذه مهللا» : اب هللا لوسر اعدف «ناعمجلا

 لدع مث .«ةادغلا مهنحا مهللا ؛ ينتدعو يذلا كرصنف مهللا «كلوسر بذكتو كداحت

 يأ  مكوبثكأ اذإ :لاقو «هرمأ مهيتأي ىتح لاتقلاب اوؤدبي ال نأ مهرمأو :فرفصلا

 عجر مث «مكوشغي ىتح فويسلا اولست الو «مکلبن اوقبتساو ءمهومراف  مكنم اوبرتقا
 «هاعدو ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ لهتباف  هنع هللا يضر ركب وبأ هعمو «شيرعلا ىلإ

 مل تئش نإ مهللا ءاّدبأ دبعت ال مويلا ةباصعلا هذه كلهت نإ مهللا» :لاق ىتح «هدشانو

 هيلع هّدرف «هيبكنم نع هؤادر طقس ىتح لاهتبالاو عرضتلا يف غلابو .«ًادبأ مويلا دعب دبعت
 .كبر ىلع تححلأ !هللا لوسراي كبسح :لاقو قيدصلا

 ال امب اناتآو «محرلل انعطقأ مهللا :لاقف لهج وبأ مهنم حتفتساف نوكرشملا امأ

 .مويلا هرصناف كدنع ىضرأو كبلإ بحأ ناك انيأ مهللا «ةادغلا هنحاف هفرعن

 : لاتقلاو ةزرابملا

 «ةبتع نب ديلولاو «ةعيبر انبا ةبيشو ةبتع : نيكرشملا ناسرف ةريخ نم ةثالث مدقت مث
 ءانمع ينب ديرن :نوكرشملا لاقف «راصنألا بابش نم ةثالث جرخف «نيمل !1 اوررايو

 «ديلولا يلع لتقو (ةبيش ةرمح لتقف «يلعو «ةزمحو «ثراحلا نب ةديبع جرخف
 ةزمحو يلع رك مث ءرخآلا امهنم دحاو لك نخثأو «ةبتعو ةديبع نيب ناتبرض تفلتخاو
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 مايأ ةسمخ وأ ةعبرأ دعب تامف «هلجر تعطق دقو ةديبع المتحاو «هالتقف ةبتغ ىلع

 .ةنيدملا ىلإ اعجار ءارفصلاب

 فوفص ىلع اومجهف ءاّبضغ اوطاشتساو «ةزرابملا ةجيتنب نوكرشملا ءاتساو

 مهنكامأ يف نوتباث نوملسملاو .دحاو لجر ةدش مهيلع اودشو «فنعب نيملسملا

 .دحأ .دحأ :نولوقيو «مهسفنأ نع نوعفادي

 هللا رصن كاتأ «ركب ابأ رشبأ» :لاقو هسأر عفر مث «ةءافغإ إلك هللا لوسر ىفغأو

 هللا ناكو  رابغلا هفارطأ ىلع يأ «عقنلا هايانث ىلع «هدوقي هسرف ناثعب ذخآ ليربج اذه

 .نيفدرم ةكئالملا نم فلأب ذئموي نيملسملا دمأ دق

 رل اريد عع يس : ىلاعت هلوق ولتيو عردلا يف بثي ا هللا لوسر مدقت مث

 تهاش» :لوقي وهو نيكرشملا هوجو اهب ىمرو ؛ءابصحلا نم ةنفح ذخأو [4هءرمقلا]

 ES امف ؛هوجولا

 .[۷ :لاضالا 4ر هلآ کلو تسر ذل كمر موو : یلاعت

 .«اوّدش» :لاقو «نيكرشملا ىلع موجهلاب نيملسملا ةي هللا لوسر 0

 دوجو اًسمخت مهداز دقو «مهطاشن ىلع مهو نوملسملا دشف «لاتقلا ىلع مهضرحو

 نوعطقيو «فوفصلا نوبلقي اوذخأف «مهمادق لئاقي «مهرهظ نيب د اميف كَ هللا لوسر

 لك مهنم نوبرضيو «نيكرشملا قانعأ قوف نوبرضي اوناكف ةكئالملا مهرصنو ؛قانعألا

 اهعطق نم يردي ال لجرلا دي ردنتو «هبرض نم يردي ال لجرلا سأر ردني ناكف «نانب

 اًقيرف نولتقيف مهنودراطي نوملسملا ذخأو «رارفلاب اوذالف نيكرشملاب ةميزهلا تلزن ىتح

 . اًقيرف نورسأيو

 «نيكرشملل اًدييأت مشعج نب كلام نب ةقارس ةروص يف رضح دق سيلبإ ناكو

 رفو هيبقع ىلع صكن نولعفي امو ةكئالملا ىأر املف «نيملسملا لاتق ىلع مهل اًضيرحتو

 .هيف هسفن ىقلأو رمحألا رحبلا ىلإ

 : لهج يبأ لتقم

 يف ناكو «جايسلا لثم هلوح اهحامرو اهفويس تلعج ةباصع يف لهج وبأ ناكو

 نمحرلادبع نمأي مل راصنألا نم ناباش فوع نب نمحرلادبع لوح نيملسملا فوفص



 1ع حت بح حس _يربكلارلباةوزغ

 ؟هب عنصت امو : لاق لهج ابأ ينرأ معاي :هبحاص نم اًرس امهدحأ هل لاق ذإ ءامهناکم

 يداوس قرافي ال هتيأر نئل هديب يسفن يذلاوف ي هللا لوسر بشي هنأ تربخأ :لاق

 هآر فوفصلا تعدصت املف .كلذ لثم :رخآلا لاقو .انم لجعألا تومي ىتح هداوس

 تحاطف ؛هقاس امهلجأ برض هالتق ىتح فيسلاب هرادتباف امهارأف لوجتي نمحرلادبع

 ىلإ افرصنا مث «قمر هبو هكرت ینح رخآلا هنخثأو «قدت نيح ىونلا ريطت امك هلجر
 امتحسم له» :لاق «هتلتق انأ :امهنم دحاو لك لاقف 1؟هلتق امكيأ» : لاقف ةَ هللا لوسر

 امهو ؛؛هلتق امكالك١ :لاقف ؛نيفيسلا ىلإ ةَ هللا لوسر رظنف ءال :الاقف «؟امكيفيس

 .نامثع نمز ىلإ ذاعم يقبو «ةوزغلا سفن يف ذوعم دهشتسا دقو ؛ءارفع انبا ذوعمو ذاعم

 .لهج يبأ بلس كي هللا لوسر هاطعأو

 «قمر هبو دوعسم نب هللادبع هدجوف «هبلط يف سانلا جرخ ةكرعملا ءاهتنا دعبو
 :لاق ؟هللا ودع اي هللا كازخأ له :لاقو هسأر زتحيل هتيحل ذخأو هقنع ىلع هلجر عضوف

 ينربخأ :لاق مث «ينلتق راكأ ريغ ولف :لاقو ؟هومتلتق لجر قوف له ؟ينازخأ اذامبو

 يعيوراي اًبعص ىقنرم تيقترا دقل :لهج وبأ لاق .هلوسرلو هلل لاق ؟موبلا ةرئادلا نمل

 هللا» : لب لاقف ٠ لب هللا لوسر ىلإ هب ءاج مث «هسأر دوعسم نب هللادبع عطقو !منغلا
 اذه :لاقو ؛هدحو بازخألا مزهو «هدبع رصنو «هدعو قدص يذلا هلل دمحلا «ربكأ

 .(ةمألا هله نوعرف

 : ناقرفلا موي

 هنباو «هابأو همع لجرلا اهيف لتاق «ناميالاو رفكلا نيب ةكرعم ةكرعملا هذه تناك

 نب صاعلا هلاخ  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع اهيف لتق «هاندأو هلاخو ؛هاخأو

 مع وهو «سابعلا نوملسملا اهيف رسأو «نمحرلادبع هنبا ركب وبأ اهيف هجاوو ؛ماشه
 ىلع ناميالا ةملك اهيف هللا ىلعأو «ةبارقلا ةلص اهيف تعطقنا اذكهو < ب هللا لوسر

 ءردب موي وهو «ناقرفلا مويب مويلا كلذ ِيْمْسف «لطابلاو حلا نيب قّرفو «رفكلا ةملك
 .ناضمر رهش نم رشع عباسلا مويلا

 : نيفيرفلا يلتف

 ةيناهثو ؛نيرجاهملا نم ةتس «نيملسملا نم الجر رشع ةعبرأ ةكرعملا هذه يف لتق



 أنفال اتت ٠77ط٠ل ل يدرك ريب ةوزف

 .ةفورعم لازت ال مهرباقمو «ردب ةحاس يف اونفدو «راصنألا نم

 دقو ديداتصلا نم اوناك مهمظعمو «نوعبس ٌريَِأو «نوعبس مهنم لتقف نوكرشملا امأ
 .ردب يف ثبخم ثيبخ  رثب  بيلق يف تفذقو مهديدانص نم نيرشعو عبرأ ثثج تبحس

 ىلع ماقو بيلقلا ءاج عوجرلل ٌدعتسا املف «مايأ ةثالث ردب يف هب هللا لوسر ماقأو

 مكنأ مكرسيأ !نالف نب نالف ايو !نالف نب نالفاب» : مهئابآ ءامسأو مهئامسأب مهادانو «هتفش

 (؟اًقح مكبر مكدعو ام متدجو لهف اًقح انبر اندغو ام اندجو انإف ؟هلوسرو هللا متعطأ

 عمسأب متنأ اما :لاق .اهل حاورأ ال داسجأ نم ملكت ام هللا لوسراي :رمع هل لاقف

 .انوبيجي ال نكلو .مهنم لوقأ امل

 : ةنيدملاو ةكم يف ةكرعملا ربخ

 نع اوهن ىتح .مهازخأو هللا مهتبكف «نيكرشملا لولفب ةكم ىلإ ةميزهلا أبن لصو
 ةثالث هل ليف بلطملا نب دوسألا ناكو «نوملسملا مهب تمشي اليك «ىلتقلا ىلع ةحاينلا
 ءاجف «همالغ ثعبو ؛نذالا نظف «ةحئان توص اليل عمسف «حوني نأ بحي ناكف .نينب

 :لاق نأ كلامتي ملف ؛هتلضأ ريعب ىلع يكبت اهنأ ربخأو

 ريعباهل لصضي نأ يكبتأ

 دوهسلامونلانماهعنميو

 نكلرركبىلعيكبتال

 دودجلا ترصاقتردب ىلع

 :هءانبأ اهيف بدن تايبأ يف كلذو

 ىلإ ةحاور نب هللادبع :نيريشب لك هللا لوسر مهبلإ لسرأ دقف ةنيدملا لهأ امأ

 تاياغدب ةئيذملا ىف اوفجرأ دق دوهيلا ناكو ؛ةلفاسلا ىلإ ةثراح نب ديزو «ةيلاعلا

 ءاًريبكتو اًليلهت ةئيدملا تزتهاو «رورسلاو ةحرفلا تمع حتفلا أبن لصو املف ؛ةبذاك

 . ل هللا لوسر نوئنهي ردب قيرط ىلإ نيملسملا سوؤر مدقتو

 ش : ةنيدملا ىلإ هلي لوسرلا

 املف ؛ىراسألاو مئانغلا هعمو هللا رصنب اًجوتم ةنيدملا ىلإ لَك لوسرلا مدقتو



 ww سب ىربكلا رشرةوزل

 نيب اًيوس اهمّسقو «سمخلا اهنم ذخأف ؛ةمينغلا مكح لزن ءارفصلا نم اًبيرق لضو

 يبأ نب يلع هقنع برضف «ثراحلا نب رضنلا لتقب رمأ ءارفصلاب لح املف .ةازغلا

 تباث نب مصاع هلتقف «ظيعم يبأ نب ةبقع لتقب رمأ ةيبظلا قرعب لح املو بلاط

 .بلاط يبا نب يلع :ليقو «يراصنألا

 هنوعيشي هوقفار مث «ءاحورلاب لَك هوقلف هتئنهتل اوجرخ نيذلا نيملسملا سوؤر امأ

 رهاظتو «ريثك رشب ملسأو ودع لك هفاخ دق اًروصنم اًرفظم اهيف لخدف «ةنيدملا ىلإ

 .مالسإلاب هؤالمزو يأ نب هللادبع

 : ىراسألا ةيضق

 «مهنم ةيدفلا ذخأب ركب وبأ راشأف «ىراسألا يف راشتسا ةي هللا لوسر رقتسا املو

 ةثالث ىلإ فالآ ةعبرأ نم ثناكو «ةيدفلا ذخأ يك هللا لوسر ررقف «مهلتقب رمع راشأو

 نم ناملغ ةرشع ملعب نأ هتيدف لعجف بتكيو أرقي مهنم ناك نمو «مهرد فلأ ىلإ فالآ

 .ةيدف ريغب مهقلطأف ىراسألا ضعب ىلإ نسحأو «نيملسملا
 ءاهل ةدالق هيف لامب صاعلا يبأ اهجوز ءادف يف ةَ هللا لوسر تنب بنيز تثعبو

 ةقر اهل قر لب هللا لوسر اهآر املف ءضاعلا ىبأ ىلع اهب اهتلخدأف ةجيدخ دنع تناك

 نأ هيلع طرتشا نأ دعب هقلطأف ءاولعفف «ةينق يغب هقالطإ يف ةياحفلا نذأتساف «ةديدش

 .ةنيدعلا ىلإ ترجاهف اهالخف «بنيز ليبس يلح

 : نامثعب موثلك مأ هتنبا جاوزو ةيقر ب هتنبا ةافو

 نب نامثع تخت تناكو «ردب ةوزغل جرخ نيح ةضيرم يب يبنلا تنب ةيقر تناكو

 اًردب رضح نم رجأ هلو ءاهضرميل اهيلع فلختي نأ هرمأف  هنع هللا يضر نافع
 اناتأ :ةماسأ لاق « ةي هعوجر لبق تيفوتف «ديز نب ةماسأ م

 . لَك هللا لوسر تنب ةيقر ىلع بارتلا انيوس نيح  حتفلا ةراشب يأ - ربخلا

 - هنع هللا يضر نافع نب نامثع جوز ءاهب نأمطاو ةنيدملاب كو هللا لوسر رقتسا املو

 هعم تيقب دقو «نيرونلا يذب - هنع هللا يضر - نامثع يمس كلذلف .موثلك مأ : ىرخألا هتنبا

 . عيقبلاب تنفدو «ةرجهلا نم عست ةنس نابعش يف تيفوت ىتح



 ۷ .ىريكلا ربي ةوزق

 اوذخأف «حتفلاو رصنلا نم نيملسملا هب هللا مركأ ام مهعم نمو نيكرشملا ءاس

 يف مهديك در هللا نكلو ؛مهنم نومقتنيو ؛نيملسملا اهب نورضي دئاكم نوربدي

 .هلضفب نينمؤملا دّيَأو ؛مهروحن

 يف وأ «ردب ةوزغ نم نيملسملا عوجر نم عوبسأ دعب ةئيدملا وزغل ميلس ونب دشحت

 ةنيدملا ىلإ اوعجرو «مئانغ اوباصأو ؛مهلزانم يف نوملسملا مهمهادف .(ه") ةنس مرحملا

 ريمع ءاجو ايب يبنلا لابتغا ىلع ةيمأ نب ناوفصو يحمجلا بهو نب ريمع رمآت مث «نيملاس
 .ملسأف هيلع رمآت امب لَك يبنلا هربخأو «ضبقلا هيلع ىفلأف ؛ةنيدملا ىلإ كلذل

 : عاقنيف ينب ةوزغ

 :اولاقف كك هللا لوسر مهحصنف «ةوادعلاو رشلاب عاقنيق ينب دوهي فشاك مث

 .لاتقلا نوفرعي ال اًرامغأ اوناك شيرق نم اًرفن تلتق كنأ كسفن نم كّنرغي ال !دمحماي

 تدادزاف «باوجلا اذه ىلع هل هللا لوسر ربصو «سانلا نحن انأ تفرعل انتلتاق ول ُكْنِإ

 ءدوهيلا نم لجرو نيملسملا نم لجر اهيف لتق ةنتف مهقوس يف اوراثأ ىتح «مهتأرج

 دعب اوملستساو (ه۲) ةنس لاوش نم فصنلل تبسلا موي كو هللا لوسر مهرصاحف
 مهرثكأ تام ثيح «ماشلا تاعرذأ ىلإ مهالجأف «ةدعقلا يذ لالهل اًموي رشع ةسمخ

 .ليلق دعب

 : قيوسلا ةوزغ

 لَك يبنلا وزغي ىتح ةبانج نم ءام هسأر سمي ال نأ ردب ةوزغ دعب نايفس وبأ رذنو

 «ليخنلا نم اًراوسأ اوعطقف «ةنيدملا ةيحان يف ضيرعلاب راغأو «بكار يتئام يف جرخف

 .اورفو نيلجر اولتقو «اهوقرحأو

 نم اًريثك مهرارف ءانثأ اوحرطو اوتلفأ مهنكلو ءمهدراطف هو هللا لوسر ربخلا ىتأو
 مهنكلو «رذكلا ةرقرق ىلإ مهتدراطم يف نوملسملا غلبو ءاوففختيل داوزألاو قيوسلا

 .ردكلا ةرقرق ةوزغبو قيوسلا ةوزغب تيمسف ؛قيوسلا نوملسملا لمحو «اوتاف

 : فرشألا نب بعك لتق

 وجهي ناكف «نيملسملا ءادعأ دشأ نمو «مهئارعشو دوهيلا ءايرثأ نم بعك ناك



 A ىربكلا ردب ةوزغ

 لزنو ؛مهيلع مهضرحيو مهءادعأ حدميو .مهئاسنب ببشيو «هباحصأو اب هللا لوسر

 لاقو ءاّنايبأ كلذ يف مهل دشنأو .نيملسملا برح ىلع مهارغأف «شيرق ىلع ردب دعب

 نب بعكل نم لَو هللا لوسر لاقف « عاقنيق ينبب لح امب ربتعي ملو ءاليبس مهنم ىدهأ متنأ
 سوأ نب ثراحلاو ةلئان وبأو رشب نب دابعو ةملسم نب دمحم هل بدتناف ؟فرشألا

 : ايش لوقي نأ لَك يبلا نذأتسا دقو ةملسم نب دمحم مهريمأو «ربج نب سبع وبأو

 دق هنإو «ةقدص انلأس دق ايب يبنلا - ىلإ ةراشإ - لجرلا اذه نإ :لاقو اًبعك ىتأ مث

 .ءانعلاو ةقشملا يف انعقوأ يأ ءانانع

 ءاّرمت وأ اًماعط ةملسم نب دمحم هضرقتساف .هنلمتل !هللاو :لاقو بعك رشبتساف

 .حالسلا هنهري هنأ ىلع هعم قفتاو

 اًباحصأ يعم نإ :لاقو ءةملسم نب دمحم راوح لثمب هعم رواحتف ةلئان وبأ هءاجو

 .هنم كلذ ليقف ءمهيلإ نسحتو «مهعيبتف مهب كينآ نأ ديرأ يبأر لثم ىلع

 مهعمو نوروكذملا هءاج (ه۳) ةنس لوألا عيبر رهش نم ةرشع ةعبارلا ةليللا يفو

 هل تلاقف «سرعب دهغ ثيدح ناكو «هنصح يف ناكو «كرنيل ماقف هودانف «حالسلا

 املو ؛ءاهلوقب لابي ملف «مدلا هنم رطقي هنأك اًنوص عمسأ ؟ ةعاسلا هذه جرخت نيأ : هتجوز

 .دهعلا نم هنيبو مهنيب قبس امل ءركنتسي مل حالسلا ىأرو لزن

 نذأف هسأر مشيل هنذأتساو «هرطع ةحئار ةلئان وبأ حدمو ءاوهزنتيل نوشمي اوذخأو

 ام لثم لعفو اناث هنذأتسا مث «هباحصأ مشأو هدي هبف لخدأو همشف «ءالیخو وهز يف هل

 هللا ودع مكنود :لاق ةثلاثلا ةرملا يف هسأر نم نكمتسا املف اًضيأ اًنلاث مث «لعف

 هيلع لماحتو «هتنث يف الوعم ةملسم نبا عضوف .ىودج نود فويسلا هيلع تفلتخاف

 ىلع نارينلا تدقوأو ءاليتق طقسو «هلوح نم تعزفأ ةحيص حاصف «ةناعلا غلب ىتح

 تقلقأ املاط يتلا ةئتفلا ران تدمخ دقو مالسب نوملسملا عجر نكل ؛نوصحلا

 .نامزلا نم ةرتفل مهراحجأ يف دوهيلا يعافأ تنمكو «نيملسملا

 : ةدرقلا ةيرس

 قيرط نع ماشلا ىلإ مهل اًريع شيرق تلسرأ (ه۳) ةنس ةرخآلا يدامج يفو

 نب ناوفص اهدوقي ناكو «ةنيدملا برق رمت الو «ماشلا ىلإ اًدجن قرتختل «قارعلا



 لف حبب سس ل 33 ىربكلا ربي ةوزق

 ديز اهمهدف «بكار ةئام يف ةثراح نب ديز لسرأف « يب هللا لوسر كلذب ملعو «ةيمأ

 لاجر رفو «اهيف ام لكب ريعلا ىلع ىلوتساف «ةدرقب ىمسي دجن يف ءام ىلع لزنت يهو

 هفلآ ةئامب ةبينغلا تريكو .ملسأف نايح نب تارف ليلدلا َرِسأو ءمهعمجأب ريعلا

 .ردب ةوزغ دعب شيرق اهتقلت ةبرض عجوأ تناكو
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 دحأ ةوزغ

 مهب اذإ ردب ةوزغ يف هب تبيصأ امہ نيملسملا نم ماقتنالل دعتست شيرق تناك امنيب
 دادعتسالا يف اوعرسأف «بضغ ىلع اًبضغ اودادزاف «ةدرقلا يف ىرخأ ةبرض نوقلتي

 ىتح ضيرحتلاو ءارغإلل ءارغشلا اوصصخو شيباحألا اودشحو «عوطتلا باب اوحتفو

 «عرد ةئامعبسو «سرف ينئامو ريعب فالآ ةثالث يف ٠ لتاقم فالآ ةثالث هماوق شيج زهجت

 ابأ ماعلا هدئاق ناكو «سامحلاو ةلاسبلا حور ثبو ضيرحتلل ةوسنلا نم ددع هعمو

 .رادلا دبع ينب لاطبأ هئاول لماحو «نايفس

 يف هلحر ىقلأو ؛ةنيدملا يحاوض ىلإ غلب ىتح هبضغو هظيغ يف شيجلا اذه كرحت

 نم سداسلا ةعمجلا موي كلذو «دحأو نينيع لبج نم اًبيرق ةانق يداو ريفش ىلع حيسف ناذيم
 .(ها) ةنس لاوش رهش

 تايرود لكشف ؛عوبسأ وحنب شيجلا لوزن لبق ب هللا لوسر ىلإ ربخلا لقنو

 لوح نيملسملا راشتسا شيجلا لصو املف ؛ةنيدملل اظفحو ؛ءىراوطلل اًبسحت ةيركسع

 هاوفأ ىلع لاجرلا لتاقيف «ةئيدملاب نوملسملا نصحتي نأ ي هيأر ناكو «عافدلا ةطخ

 دصق هنأكو «يبأ نب هللادبع نيقفانملا سأر هقفاوو «تويبلا قوف نم ءاسنلاو «ةقزألا

 ىلع اوحلأو «بابشلا سمحت نكلو «فلخنلاب مهني نأ نود تيبلا يف سولجلا
 .بئاتك ثالث ىلإ شيجلا مّسقو «مهيأر لبقف «فوشكم ناكم يف فويسلاب ةدلاجملا

 اهءاول لمحو «سوألل ىرخأو «ريمع نب بعصم اهءاول لمحو «نيرجاهملل ةبيتك
 .رذنملا نب بابحلا اهءاول لمحو «جرزخلل ةثلاثو «ريضح نب ديسأ

 شيجلا ضرعتسا نيخيشلا عضوم غلب املف دحأ لبج ىلإ رصعلا ةالص دعب هجتاو
 لاقف «ماهسلا يمر يف اًرهام ناك هنأل «هرغص ىلع جيدخ نب عفار زاجأو راغصلا در
 «اًعفار ةرمس عرصف «ةعراصملاب امهرمأف ؛هعرصأ انأ ‹هنم ىوقأ انأ بدنج نب ةرمس

 :اضيأ ةزاجأت
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 كانهو ؛طوشلاب اهالصف ءرجفلا لبق لحترا ليللا رخآ يف ناك املف «ركسعملا ةسارحل

 فعضلا كلذ لجأل ئرضو هياحصأ نم ةثامثالل عم عجرف «يبأ نب ةلادبع درت

 الوأ ناكو هللا امهتبث نكلو «ناعجرت اتداکو «ةثراح ينبو ةملس ينب يف بارطضالاو

 .ةئامعبس يقبف الأ نيملسملا ددع عومجم

 «برغلا بناج يف ودعلا كرتي ريصق قيرط نم دحأ لبج وحن الإ هللا لوسر مدقتو
 ودعلا راص كلذبو «دحأ باضه ىلإ هرهظ العاج يداولا ذفنم دنع بعشلاب لزن ىتح

 .ةتيدملا نيبو نيملسملا نيب القاح

 يذلا وهو - نينيع لبج ىلع ةامرلا نم الجر نيسمخ نّيعو «شيجلا أبع كانهو
 «ليخلا اوعفدي نأ مهرمأو «يراصنألا ريبج نب هللادبع ةدايقب  ةامرلا لبجب ِفَرْعُي

 رصتنا ءاوس «هرمأ يتأي ىنح مهناكم اوكرتي ال نأ مهل دٌّكأو .نيملسملا روهظ اومحيو
 .اومزهنا وأ نوملسملا

 نهو ؛مهتوسن مهضرحت «لاتقلا ةحاس ىلإ ارمدقتو «مهشيج نوكرشملا أبعو
 :تايبألا ندشنيو .لاطبألا نرثيو فوفدلاب نبرضيو «فوفصلا يف نلوجتي

 رئت تتر لل دكت نإ

 قرا ملا شفتو

 نر د رم مترا

 نيل أر كك ككل < نإ كلا

 :تالئاق مهبجاوب ءاوللا باحصأ نركذيو

 راتب لكب اًبرض رابدألا ةامح اهيو 2 رادلا دبع ينب اهيو

 : لاتقلاو ةزرابفلا

 عجشأو نيكرشملا ءاول لماح يردبعلا ةحلط يبأ نب ةحلط علطف «ناشيجلا براقتو

 هللا يضر - ماوعلا نب ريبزلا هيلإ مدقتف ءريعب ىلع وهو ةزرابملا ىلإ اعدو «شيرق ناسرف

 هحبذو «ضرألا هب محتقاو هذخأ مث هلمج ىلع هعم راص ىتح ثيللا ةبثو بثوو - هنع

 .نوملسملا ربكو كك يبنلا رّبكف «هفيسب
 - نيكرشملا ناسرف ىلع وهو -ديلولا نب دلاخ لواحو ةطقن لك يف لاتفلا رجفنا مك



 1۲ دحأ ةوزف

 .هودر ىنح مهماهسب ةامرلا هقشر نكلو «نيملسملا روهظ ىلإ غلبيل تارم ثالث

 مهرخآ نع مهولتق ىتح «نيكرشملا ءاول ةلمح ىلع مهموجه نوملسملا زكرو
 ةيقب ىلع مهموجه نوملسملا ددشو ءاطقاس ءاوللا يقبف ءاًلتاقم رشع دحأ اوناكو
 ةدمجو ةناجد وبأ ىلبأو ءاّسمح نيكرشملا اوسجو ءاّده فوفضلا اوده ىتح طاقنلا
 . اًنسح ٌءالب كلذ يف - امهنع هللا يضر -

 هللا يضر  هلوسر دسأو هللا دسأ بلطملادبع نب ةزمح ليف راصتنالاو مدقتلا اذه ءانثأو

 ريبج هالوم هدعو دقو «ةبرحلا فذق يف اًرهام اًيشبح اًدبع ناكو ؛برح نب يشحو هلتق - هنع
 أبتخاف هردب يف يدع نب ةميعط همع لثق يذلا وه ةزمح نأل «ةزمح لي اذإ قتعلاب معظم نبا

 نم لجر - ةطفرع نب عابس سأر برضي ةزمح امثيبو «ةزمح دصري ةرخص ءارو يشحو
 «هئاشحأ يف تعفوف «ةرغ ىلع وهو اهفذقو «ةبرحلا هيلإ يشحو بوص - نيكرشملا
 .- هنع هللا يضر  هبحن ىضق ىتح ضوهنلا عطتسي ملو طقسف هيلجر نيب نم تجرخو

 «تاضرحملا ةوسنلا ترفو «رارفلاب اوذال ىتح نيكرشملاب ةميزهلا تعقوو
 لزتف «ةامرلا أطخأ ذئنيحو «مئانغلا نوذخأيو «حالسلا مهبف نوعضي نوملسملا مهعبتو

 ءاقبلاب دكؤملا رمألا نم مهل ناك ام مغر ىلع «ةمينغلا نم اوبيصيل الجر نوعبرأ مهنم

 لبجب ةيقابلا ةرشعلا ىلع ٌضقناف «ةصرفلا هذه ديلولا نب دلاخ زهتناو «مهنكامأ يف

 « مهقيوطتب أدبو نيملسملا روهظ ىلإ لصو ىتح لبجلا اذه رادتساو «مهلنق ىتح ةامرلا
 اوفتلاف مهئاسن ىدخإ مهءاول تعفرو ءاوبلقناف نوكرشملا اهفرع ةحيص هناسرف حاصو

 . ىحرلا يقش نيب نوملسملا عقو كلذبو ءاوتبثو هلوح

 : هلتقم ةعاشإو لك هللا لوسر ىلع نيكرشملا موجه

 نم نانثاو راصنألا نم ةعبس هعمو «نيملسملا ةرخؤم يف ةي هللا لوسر ناكو

 ّيلإ :توص ىلعأب هباحصأ ىدان لبجلا ءارو نم علطت دلاخ ناسرف ىأر املف «نيرجاهملا
 تعرسأف  نيملسملا نم هيلإ برقأ اوناك مهلعلو  نوكرشملا هتوص عمسو !هللا دابع
 ءاضقلا تلواحو ءاّديدش اًموجه لي هللا لوسر تمجاهو «توصلا وحن مهنم ةعومجم

 يف يقيفر وه وأ ؟ةنجلا هلو انع مهدري نم» :ِيكَي لاقف «نوملسملا هيلإ لصي نأ لبق هيلع
 مدقتف : هلوق داعأف هوقهر مث ءلِيُق ىتح مهلتاقو «مهعفدف راصنألا نم لجر مدقتف ؛!ةنجلا



 ۱۳ دجأ ةوزنغ

 .ةعبسلا لف ىتح اذكهو «عبارلا مث «ثلاثلا مث ءلتُق ىتح مهلئاقو ؛مهعفدف رخآ لجر

 دعسو هللاديبع نب ةحلط نايشرقلا الإ كي هللا لوسر لوح قبب مل عباسلا طقس املو

 عقو ةراجح هتباصأ ىتح و هللا لوسر ىلع مهتلمح نوكرشملا زكرف «صاقو يبأ نبا

 تمشهو «ىلفسلا هتفش تحرجو «ىلفسلا ىنميلا هتيعابر تبيصأو ؛هقش ىلع اهلجأل

 اهيف تلخدف هتنجو ىلع فيسلاب برضو .هسأرو هتهبج تجشف «هسأر ىلع ةضيبلا

 اهلجأل كتا ةقينع ةي هقلاغ يلخ فيسلاب اشيا برضو «رققملا قلح نع نانقلج
 .اكتهتب ملف نيعرد سبل دق ناكو ؛رهش نم رثكأ

 يبأ نب دعس ىمر دقف «تيمتسملا عافدلا نييشرقلا عافد مغر ىلع اذه لك عقو

 نب ةحلط لتاقو ,«يمأو يبأ كادف مرا» :لاقو هتنانك كي هللا لوسر هل لثن ىتح صاقو

 نوثالثو ةعست وأ نوثالثو ةسمخ هباصأ ىنح «قبس نم عومجم لاتق هدحو هللاديبع

 :لاق ةعباصأ تبيضأ املو «تلش ىتح هعباصأ تبيضأف هک ىبنلا هديب ىقوو اخرج

 .«نورظني سانلاو ةكئالملا كتعفرل هللا مسب :تلق ولا كي يبنلا لاقف . سح

 هيلإ ءافو «لاتقلا دشأ هنع التاقف ليئاكيمو ليربج لزن ةجرحلا ةعاسلا هذه لالخو

 هعمو «قيدصلا ركب ابأ مهلوأ ناكو «عافدلا دشأ هنع اوعفادف نيملسملا نم ددع هلك

 هجو نع رفغملا ةقلح عزنيل ركب وبأ مدقتو - امهنع هللا يضر - حارجلا نب ةديبع وبأ

 ةقلحلا عزت مث «هبتينث ىدحإ تطقسف وه اهعزن ىتح ةديبع وبأ هيلع حلأف لل هللا لوسر

 .حيرج وهو هاجلاعف هللاديبع نب ةحلط ىلع البقأ مث «ىرخألا ةينثلا تطقسف ىرخألا

 باطخلا نب رمعو ريمع نب بعصمو ةناجذ وبأ ةي هللا لوسر ىلإ لصو كلذ ءانئأو

 «مهتامجه تدتشاو ءاّضيأ نيكرشملا دلع فعاضتو «مهريغو بلاط يبا نب يلعو

 «لتاقي نم مهنمو «عفادي نم مهنمو «يمري نم مهنمف «ةردان تالوطبب نوملسملا ماقو

 .هدسجب ىلغ ماهسلا يقي نم مهنمو

 هديب هذخأف «تعطق ىتح ىنميلا هلي ىلع اوبرضف «ریمع نب بعصم ديب ءاوللا ناكو

 يذلا ناكو :لتق ىتح هقنعو هردصب هيلع كربف «تعطق ىتح اهيلع اوبرضف «ىرسيلا

 ههبشي ناك اًبعصم نأل ؛ لكي هللا لوسر لتق هنأ نظ هلتق املف ؛ةئمق نب هللادبع وه هلتق

 هتعاشإبو ءةعرسب ربخلا عاشو «لتق دف اًدمحم نإ :حاصو ةئمق نبا فرصناف لكي



 ا

 .اودارأ ام اوغلبو «فدهلا اوباصأ مهنأ اونظ ذإ «نيكرشملا موجه فقخت

 : قيوطتلا دعب نيملسملا ةماع فقوم

 فقوم ىلإ اولصي ملو ءاوكبتراو اوتتشت قيوطتلا ةيلمع ةيادب نوملسملا ىأر املو

 بعش ىلإ رف نم مهنمو «ةرونملا ةئيدملا غلب ىتح بونجلا ىلإ رف نم مهنمف دحوم
 . مدقت امك هع عفادف «هيلإ عرسأو لب هللا لوسر دصق نم مهنمو ءركسعملاب ذالو دحأ

 نيقوطملا نوعفدي «مهنكامأ يف نيتباث «قيوطتلا ةرئاد يف نيملسملا مظعم يقبو
 طبخ مهفوفص يف لصح دقق ماظنب مهدوقي نم مهني نكي مل ثيحو «مهنولتاقيو
 يدبأب ةفيذح دلاو ناميلا لتق ىتح «مهارخأو يه تدلتجاف مهالوأ تعجر :كابرإو
 تراخو .مهنم ةفئاط باوص راط يب يبنلا لتقم ربخ اوعمس املف ؛مهسفنأ نيملسملا

 تام ام ىلع اوتوم :اولاقو نورخا عجشتو ؛لاتقلا اوكرت ىتح ءاوناكتساو : مهمئازع

 . هلك هللا لوسر هيلع

 «مهيلإ قيرطلا قشي وهو ةي هللا لوسر كلام نب بعك ىأر ذإ كلذك مه امنيبو

 :لاع توصب بعك ىدانف ءةضيبلاو رفغملا قلح تحت ههجو ناك ذإ «هينيعب هفرعف
 ىتح «هيلإ نوعجري نوملسملا أدبف « لي هللا لوسر اذه ءاورشبأ !!نيملسملا رشعماي

 ذاقنإ يف حجنو «نيكرشملا نيب قيرطلا مهب شف «هباحصأ نم الجر نوثالث هلوح عمجت

 اذه ةلقرع نوكرشملا لواح دقو .لبجلا بعش ىلإ هبحسو «قوطملا هشيج
 .ةلواحملا هذه ءانثأ نانثا مهنم لّقو ءاّمامت اولشف مهنكلو «باحسنالا

 هبكترا امل اًيلاغ نمثلا اوعفد نأ دعب نكلو «نوملسملا اجن ةميكحلا ةطخلا هذهبو

 .ِكلي هللا لوسر رمأ ةفلاخمو أطخلا نم ةامرلا

 : بعشلا يف

 لصح بعشلا نم نكمتلا يف اوحجنو «قيوطتلا ةرئاد نم نوملسملا جرخ امدعبز

 ىلع نوكرشملا ءىرتجي ملو :ةيدرفلا ةفيفخلا تاشوانملا ضعب نيكرشملا نيبو مهنيب

 اوعطقف «ىلتقلا هلالخ اولّثم ءاليلق ةحاسلا يف اوقب امنإو ةماعلا ةهجاوملاو مدقتلا

 ىتح ةزمح نطب نع ةبتع تنب دنه ترقبو «مهنوطب اورقبو ؛مهجورفو مهفونأو مهناذآ



 و اا و

 فونألاو ناذآلا نم تّذِخّناو ءاهتظفلف اهغيست نأ عطتست ملف ءاهتكالو «هدبك تجرخأ
 .ليخالخو دئالق

 هنعطق « كلك للا لوسر لتفي هنأ معزي بعشلا ىلإ اًسرطغتم فلخ نب يبأ ءاجو
 ءاًرارم هسرف نع جرحدتف «ةضيبلاو عردلا نيب ةجرف يف « هتوقرت يف ةبرحب ئ هللا لوسر

 .هلجأل تام  ةكم نم اًبيرق - فرس غلب املف ءروثلا راوخ روخي وهو شيرق ىلإ عجرو

 ضعب يف اولعو «ديلولا نب دلاخو نايفس وبأ مهدوقي نيكرشملا نم لاجر ءاج مث
 ىتح نيرجاهملا نم طهرو - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع مهلتاقف «لبجلا بناوج
 لتق  هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نأ تاياورلا ضعب ديفتو «لبجلا نم مهوطبهأ

 . مهنم ةثالث

 دقف نوملسملا امأ «نيثالثو ةعبس :ليقو نيرشعو نينثا نيكرشملا ىلتق ددع غلبو

 «نيرجاهملا نم (4)و «سوألا نه (74)و. «جررخلا نم (41) :نوعبس مهتم ل
 .كلذ ريغ ليقو «دوهيلا نم دحاوو

 نوكرشملا ذأ ديلولا نب دلاخو نايفس يبأ نم ةلشافلا ةريخألا ةلواحملا دعبو
 .ةكم ىلإ ةدوعلل نودعتسي

 - هنع هللا يضر يلع هءاج «هيف نأمطاو بعشلا نم نكمت امل هلإف كو هللا لوسر امأ

 لب «هنم برشي ملف اًحير هل دجوف اإ يبلا هنم برشيل  دحأب ءام وهو - سارهملا نم ءامب
 تقرحأف ؛عطقني الو «حرجلا نم فزني مدلا ذخأف «سأرلا ىلع هبصو ؛هجولا هب لسغ

 نب دمحم ءاجو «مدلا كسمتساف «هتقصلأو «ريصح نم ةعطق  اهنع هللا يضر  ةمطاف

 هعم نوملسملا ىلصو ءاّدعاق رهظلا ىلصو «ريخب هل اعدو «هنم برشف غئاس ءامب ةملسم

 .اًدوعق

 مأو «ميلس مأو «نميأ مأو «ةشئاع نهيف «راصنألاو نيرجاهملا نم ةوسن تءاجو

 .- نيعمجأ نهنع هللا يضر - «ىحرجلا نيقسيو «ءاملاب برقلا نألمي نكف «طيلس

 : رارقو راوح

 مكيفأ :ىدانو «لبجلا ىلع نايفس وبأ فرشأ اًمامت عوجرلل نوكرشملا دعتسا املو



 كة ب ب فخور

 :نايفس وبأ لاقف «ةباجالا نع مهاهن يذلا وه يب يبنلا ناكو «هوبيجي ملف ؟باطخلا

 مهتركذ نيذلا نإ !هللا ودعاي :لاق نأ هسفن رمع كلمي ملف «مهومتيفك دقف ءالؤه امأ

 .كؤوسي ام هللا ىقبأ دفو «ءايحأ

 «لبه لعا :لاق مث «ينؤست ملو اهب رمآ مل ةلثم مكيف ناك دق :نايفس وبأ لاقف

 . لجأو ىلعأ هللا :هوباجأف «باوجلا لب يبنلا مهملعف

 . مكل ىزع الو ىزعلا انل :نايفس وبأ لاق مث
 .مكل ىلوم الو انالوم هللا :هوياجأف باوجلا ةي يبنلا مهملعف

 .لاجس برحلاو ءردب مويب موي «لاعف تمعنأ :نايفس وبأ لاق مث

 .رانلا يف مكالتقو ءةنجلا يف انالثق «ءاوس ال :- هنع هللا يضر - رمع لاقف

 نايفس وبأ هاعد مث انرسخو نذإ انبخ دقل «كلذ نومعزتل مكنإ :نايفس وبأ لاق

 ؟اًدمحم انلتقأ !رمع اي هللا كدشنأ :لاقو

 .نآلا كمالك عمتسيل هنإو ال :- هنع هللا يضر - رمع لاق

 .ربأو «ةئمق نبا نم يدنع قدصأ تنأ :لاق

 .لباقلا ماعلا ردب مكدعوم نإ :نايفس وبأ دان مث

 .دعوم كنيبو اننيب وه معن :لوفي نأ هباحصأ دحأ لكي هللا لوسر رمأف

 : ءادهشلا نفدو ىحرجلا دقفتب نيملسملا مايقو نيكرشملا عوجر

 لعجو لبالا بكر دقو «لاحترالا يف شيجلا ذخأو ؛هشيج ىلإ نايفس وبأ عجر مث

 ذإ ؛نيملسملا ىلع هللا لضف نم ناكو «ةكمل مهدصق ليلد اذه ناكو «بنجلاب ليخلا

 هللا مهفرص نكلو ءاهيف لوخدلا نع مهعنمي نم ةنيدملا نيبو نيكرشملا نيب نكي مل
 .هبلقو ءرملا نيب لوحي يذلا

 مهضعب لقن دقو «ئلتقلاو ئحرجلا نودقفتي لاتقلا ةحاس ىلإ نوملسملا لزنف
 يف مهنفدو «مهعجاضم ىلإ مهّدرب كي هللا لوسر رمأف ؛ةنيدملا ىلإ ءادهشلا ضعب
 نيب عمج امبرو ؛دحاو ربق يف ةثالثلاو نينثالا نفد دقو ءةالص الو لسغ ريغب «مهبايث

 اظفح رثكأ ناك نم دحللا يف مدقو «رخذالا امهنيب لعجو «دحاو بوث يف نيلجرلا

 .ةمايقلا موي ءالؤه ىلع ديهش انأ :لاقو ؛نآرقلل



0 6 

 لاقف ؛ءاملا هنم رطقي «ضرألا قوف ةيحان ىف رماع ىبأ نب ةلظنح شعن اودجوو

 اهعم ناكو « سرعب دهع ثيدح ناك هنأ هنصق نم ناكو ««هلّسغت ةكئالملا نإا : للك يبنلا

 وهو ليف ىتح لتاقو «لاتقلا ةحاس ىلإ جرخو اهكرتف «برحلل يداني يدانملا عمس ذإ
 .ةكئالملا ليسغ يمس ةكئالملا هتَلّسغف «بنج

 «هسأر ادب هالجر ىطغ نإو «هالجر تدب هسأر ىطغ نإ درب يف ةزمح نفكو

 .ريمع نب بعصم كلذكو ؛رخذإلا هيلجر ىلع اولعجف

 : ةنيدملا يفو ةنيدملا ىلإ

 ىلإ اوعجر «مهل ءاعدلاو ءءادهشلا نفد نم نوملسملاو وَ هللا لوسر غرف املو

 اعدو نهازعف «قيرطلا يف يب هللا لوسر نيقلف «نهبراقأ ليف ةوسن تجرخ دقو «ةنيدملا
 نع تلأس اهل اوعن املف ءاهوبأو اهوخأو اهجوز لّ رانيد ينب نم ةأرما تءاجو ؛نهل

 ءاهل اوراشأف «هينورأ :تلاقق «نيبحت امك هللا دمحب هنإ : اهل اولاقف . هل هللا لوسر

 .ةريغص يأ :للج كدعب ةبيصم لك :تلاق هتأر املف

 هللا لوسر نوسرحيو «ةنيدملا نوسرحب «ءىراوطلا ةلاح يف نوملسملا تابو

 دبال هنأ ئ هللا لوسر ىأرو «ملألاو نزحلاو .بعتلاو حرجلا نم نوكهنم مهو هِي

 . ةئيدملا ىلإ ةدوعلا لواح ول ناديملا يف هزجاني ىتح ودعلا تاكرح ةعباتم نم

 : دسألا ءارمح ةوزغ

 دهش نم الإ جرخي الو ءودعلا ءاقلل اوجرخي نأ نيملسملا يف ىدا حبصأ املف

 ةيئاقث دعب ىلع ذسألا ءار اوغلي صح ارراسو .«ةعاطو اس :!لاتق دحأب لالا

 . كانه اوركسعو ؛ةنيدملا نم لايمأ

 «ةئيدحلا نم اليم نيثالثو ةئس دعب ىلع «ءاحورلاب نيلزان اوناكف نوكرشملا امأ

 .ةحلاصلا ةصرفلا نم مهتاف ام ىلع نوفسأتيو ءاهيلإ ةدوعلا يف نورواشتيو نوركفي

 ءارمحب هءاجف « ئ هللا لوسرل نيحصانملا نم يعازخلا دبعم يبأ نب دبعم ناكو
 ؛هلذخيو نايفس ابآ قحلي نأ هللا لوسر ةرأق هدأ يف هياصأ ام ىلع هاّرعو .دسألا

 :لاقو «فيوختلا دشأ مهفّوخف «ةنيدملا ىلإ اودوعيل اوعمجأ دقو «ءاحورلاب مهقحلف



 ا

 مكيلع قنحلا نم مهيف ءاّقرحت مكيلع نوقرحتي «طق هلثم رأ مل عمج يف جرخ اًدمحم نإ

 .ةمكألا هذه ءارو نم شيجلا لوأ علطي ىتح اولحنرت نأ ىرأ الو ءطق هلثم رأ مل ءيش

 برحب نايفس وبأ ئفتكاو «مهتايونعم تراهناو «مهمئازع تراخ اذه اوعمس املف

 ى «مهَوَكْلك كل اوُعمَج دق سالا نإ :نيملسملل لوقي نم فلك ذإ «ةيئاعد باصعأ

 .ةكم ىلإ لاحترالا لّجعو «نوملسملا هدراطي ال ىتح [17 :نارمع

 أ انبسَحأولاَكو اميإ مهدارك . . .# :لب ءراذنالا اذه مهيف رثؤي ملف نوملسملا امأ

 ىلإ اوعجر مث «ءاعبرألا موي ىلإ دسألا ءارمح يف اوقبو .[176 :نارمعلا] ليول معو

 لضم وذ هاو هللا نور اوُعبَنأو وس مهس مل قو لل نم معيب وقنا : ةنيدملا
 . ۱۷٤[ :نارمع لآ] © و يِظَع



 ۱114 تاوزغو ثادحأ

 تاوزغو ثادحأ

 :ءادعألا ارجن ذإ :مهتعمس ىلع ءيس رثآ دحأب نيدلسلا :باصأ اعل ناك
 يفتكنو «نيملسملا حلاص يف اهضعب نكي مل ثادحأ ةدع تعقوو «لازنلاب مهوفشاكو

 . طقف اهنم مهألا ركذب انه

 : عيجرلا ثداح

 اوبلطو ءاّمالسإ مهيف نأ هل اوركذو « ةي هللا لوسر ىلإ ةراقو لضع نم لاجر مدق

 رّمأو «هباحصأ نم ةرشع ثعبف «نآرقلا مهئرقيو «نيدلا مهملعي نم مهيلإ ثعبي نأ هنم
 نايحل ينب مهيلع اوخرصتساو «مهب اوردغ عيجرلاب اوناك املف «تباث نب مصاع مهبلع
 مهوطعأف «عفترم ناكم يف مهو مهب اوطاحأو «مار ةئام نم بيرق مهقحلف «ليذه نم

 مهنم لف «هباحصأ عم لتاقو ؛لوزنلا مصاع بأف «مهولتقي ال نأ اولزن نإ دهعلا
 مهب اوردغف ءاولرتف «ىرخأ ةرم دهعلا رافكلا مهاطعأف «ةثالث يقبو «ةعبس

 اوقلطناو ؛هولتقف مهبحصي نأ ىبأو ءردغلا لوأ اذه ؛ةثالثلا دحأ لاقف «مهوطبرو

 ناكو ءامهوعابف «ةنثدلا نب ديزو ؛ٌيدع نب بيبخ امهو «ةكم ىلإ نيرخآلا نينثالاب

 مث ةرتف هونجسو «هوخأ وأ هتنب هترتشاف ءردب موي لفون نب رماع نب ثراحلا لتق دق بيبخ

 :لاق اميف لاق مث «مهيلع اعد مث «نيتعكر ىلصف «هولتقيل ميعنتلا ىلإ هب اوجرخ
 اها لقلأ نيح يلابا تلو

 يعرصم هللا يف ناك بنج يأ ىلع

 أشي نإو هلإلا تاذ يف كلذو

 عزممولش لاصوأ ىلعغ كرابي
 : لاقف ؟كلهأ يفل كنإو «هقنع برضن اندنع اًدمحم نأ كرسي :نايفس وبأ هل لاقف

 مث «هيذؤت ةكوش هبيصت هيف وه يذلا هناكم يف اًدمحم نأو “يله يف ينا ينرسي ام هللاو

 .هيبأب رماع نب ثراحلا نب ةبقع هلتق

 ةيمأ نب ناوفص هنبا هعاتباف «ردب موي ثرحم نب ةيمأ لتف ناكف ةئثدلا نب ديز امأو



 ا شا تت تت ا ا

 هيلع بيبخ درو نايفس يبأ لوق نم مدقت ام هيلإ بسن دقو «هيبأب هلتقو

 ناكو «مهنم هتمحف ريبانزلا هللا ثعبف «مصاع دسج نم ءزجب ىتؤيل شيرف تثعبو

 . هتافو دعب هللا هظفحف :هتايح يف اًكرشم وه سمي الو ؛كرشم هسمي ال نأ هللا دهع دق مصاع

 ؛ ةنوعم رئب ةاسأم

 ءارب ابأ نأ اهصخلمو ءاهنم دشأ ىرخأ ةاسأم تثدح عيجرلا ةثداخ مايأ سفن يفو

 لوسر هاعدف «ةنيدملا كي هللا لوسر ىلع مدق ؛ةنسألا بعالمب وعدملا «كلام نب رماع

 ىلإ هنوبيجي دجن لهآ نأ هءاجر ئدبأ هنكلو «دعبي ملو «ملسي ملف «مالسالا ىلإ ةا هللا

 نيعبس ةي هللا لوسر مهيلإ ثعبف «مهل راج انآ :لاقو «ةاعدلا مهيلإ ثعب اذإ مالسإلا

 هللا لوسر باتكب ناحلم نب مارح بهذو «ةنوعم رثب ىلع اولزنف «ةباحصلا ءارق نم اًيعاد
 ذفنأ ىتح هفلخ نم هنعطف الجر رمأو «هيف رظني ملف «ليفطلا نب رماع هللا ودع ىلإ ل
 .ةبعكلا برو تزف «ربكأ هللا :مارح لاقف «حمرلا

 «ميلس ينب رفنتساف ؛ءارب يبأ راوجل «هوبيجپ ملف رماع ينب هللا ودع رفنتساو

 «مهرخآ نع مهولتقو «ةباحصلاب اوطاحأف ؛ةيصعو ناوكذو لعر : اهنم نوطب هتباجأف

 ءاًحيرج ناكف ديز نب بعك امأف «يرمضلا ةيمأ نب ورمعو «ديز نب بعك الإ جني ملو
 ةيمأ نب ورمع امأو «قدنخلا موي َّلِيُق ىتح شاعف «ىلتفلا نيب نم ثتراف ءالبتق هونظو
 افرع ةعقوملا ىلع موحت ريطلا ايأر املف «حرسلا يف ةبقع نب رذنملا عم ناكف «يرمضلا

 للا نب رباع بخاف ءةيعآ نب ررتع یاو ني ع لئاقو نقلا لوف .كداحلا
 .همأ ىلغ تناك ةبقر نع هقتعأو «هتيصان زجف ءريضم نم هنأ

 ينب نم نيلجر دجو قيرطلا نم ةرقرقلاب ناك املف ؛ةنيدملا ىلإ ةيمأ نب ورمع عجرو

 ةنيدملا مدق املف ي هللا لوسر نم دهع امهل ناكو ءامهلتقف ودعلا نم امهنظ «بالك

 . امهنيدأل نيليتق تلتق :لاق ةَ هللا لوسر ربخأو

 ناكو «ةنوعم رثببو عيجرلاب ثدح ام ىلع اًديدش اًنزح هه هللا لوسر نزح دقو

 كَ هيلإ لصو نيثداحلا ربخ نإ :لاقيو  (ه4) ةنس رفص رهش  دحاو رهش يف ناثداحلا

 هللا لرنأ ىتح «رجفلا ةالص يف اًحابص نيثالث ةلتفلا ءالؤه ىلع اعدف «ةدحاو ةليل يف

 . تونقلا كرتف .هنع انيضرو ءانع يضرف ءانبر انيقل انأ :انموق انع اوغلبأ :ءادهشلا نع



 انقل ريضنلا ينب ب ةورغ

 ريضنلا ينب ةوزغ

 .ةنوعم رثب باحصأب نيرداغلا نمو «ةراقو لضع نم ثبخأ ةرماؤم ريضنلا وثب رمآت

 ؛مالسالاو نآرقلا هنم نوعمسي عضوم يف مهب عمتجي نأ يب هللا لوسر نم اوبلط دقف

 اميف رارشألا ءالؤه ررقو «كلذ ىلع قافتالا متف ءاوعنتقا نإ هب نونمؤيو «هنوشقانيو

 , .ةرغ ىلعو ةتغب لب يبنلا نولاتغيف «هبايث تحن رجنخب مهنم لجر لك ينأي نأ مهنيب

 _ .مهءالجإ ررقف ب هللا لوسر ىلإ ربخلا لصوف

 يقي نم نیلچر لقب "يشأ هدع 4ا يضر  يرمسقلاةيفأ نب ورمغ عجر امل :ليقو

 بسح امهتيد يف هونيعيل «ةباحصلا نم رفن يف ريضنلا ينب ىلإ ةي يبنلا بهذ «بالك

 ىلإ سلجف «كتجاح يضقن ىتح ءانهه سلجا !مساقلا ابأ اي لعفن اولاقف :قاثيملا

 هذه ذخأي مكيأ اولاقف «ناطيشلا مهبكرو «ضعبب مهضعب الخو ءرظتني رادج بنج

 ليربج لزنو ؛شاحج نب ورمع مهاقشأ ثعبناف ؟هسأر ىلع اهيقليف «دعصیو ىحرلا
 مهربخأف «هباحصأ هقحل مث «ةئيدملا ىلإ هجوتو اًعرسم ماقف ءاودارأ امب لَك يبنلا ربخب

 . مهءالجإ ررقو ةرماؤملاب

 ءاهب ينونكاست الو «ةئيدملا نم اوجرخا : مهل لوقي ةملسم نب دمحم مهيلإ ثعب مث

 لسرأ م د «ليحرلل اًمايأ اوزهجتف قلع برضُ دعب اجو نمف ءارشغ مكتلجأ دقو

 نولخذي نيفلأ يعم نإف ءاوجرخت الو اوتبثا نأ : : يبأ نب هللادبع نيقفانملا سيئر مهيلإ

 با ام أ ادم کیف بط ا أ دم رخل رجا نیل : مکنود ةراوسيو اک مكس

 ءاوعنتماو ةوقلاب اورعشف «نافطغو ابر مكرصنيو ١١[ :رثحلا] 4ص رشتو نو

 .كل ادب ام عنصاف «جرخن ال انإ : ةي هللا لوسرل اولاقو

 ىطعأو «موتكم مأ نبا ةئيدملا ىلع لمعتساو .هباحصأ رّبكو ل هللا لوسر رّبكف

 اوذخأو «مهنوصح ىلإ اوأجتلاف ءراصحلا مهيلع ضرف ىتح « مهيلإ راسو «اّيلع ءاوللا

 كو يبنلا رمأف «مهل انوع مهنيتاسبو مهليخن تناكو «ةراجحلاو لبنلاب نيملسملا نومري
 دعب اوملستساف «مهبولق يف بعرلا هللا ئقلأو «مهمئازع تراهناف ءاهقيرحتو اهعطقب

 مهتلزتعاو ؛ةنيدملا نم نوجرخي مهنأ ىلع «ةليل ةرشع سمخ دعب :ليقو ؛لايل تس



 ربسفتلا ينب ةوزغ 1۴

 انف را نكنإلل لا ذإ نبل لتك » :مهؤافلُحو نيقفانملا سأر مهناخو «ةظيرق
 .[11 :رشحلا] كلم * یر فإ لق ل رک

 الإ لاومألاو ةعتمألا نم نوؤاشي ام مهعم اولمحي نأب ةَ هللا لوسر مهل حمسو

 داتوألاو «كيبابشلاو باوبألا مهتويب نم اوعلق ىتح ءاوعاطتسا ام اولمحف ؛حالسلا
 سلب يوي ورع :هنع هللا لاق يذلا اذهو «هولمح اميف اهولمحو «فقسلا عوذجو
 تلزنو «رييخب مهرباكأو مهرتكأ لزنو 16 :ردا# رسالا يواكب ادري نيمو كَ
 . ماشلاب مهنم ةفئاط

 ابأ ىطعأو ؛ةصاخ نيلوألا نيرجاهملا نيب مهرايدو مهضرأ لك هللا لوسر مّسقو

 ءةنس ةقفن هلهأ ىلع اهنم قفني ناكو ءامهرقفل راصنألا نم فينح نب لهسو ةناجد
 حالسلا نم مهدنع دجو دقو «هللا ليبس يف ةدع لويخلاو حالسلا يف يقب ام لعجيو

 .اًميس نيعبرأو ةئامثالثو «ةضيب نيسمخو «اعرد نيسمخ

 : دعوملا ردب ةوزغ

 لخد املف «مداقلا ماعلا يف برح ىلع دحأ يف دعاوت دق ناك نايفس ابأ نأ انركذ
 ةينامث اهب ماقأو «دعوملا بسح ردب ىلإ ةا هللا لوسر جرخ (ه4) ةنس نم نابعش رهش

 ءاوللا ىطعأو «سارفأ ةرشعو «لئاقم ةئامسمخو فلآ هعم ناكو «نايفس ابأ رظتني مايأ

 .ةحاور نب هللادبع ةنيدملا ىلع فلختساو «بلاط يبا نب يلع

 رم ىلإ ىهتنا ىتح ءاّسرف نيسمخو «لتاقم يفلأ يف جرخ هنإف نايفس وبأ امأ
 ذنم بعرلا هذخأ دق ناكو - ةيحانلا كلت يف روهشم ءام - ةنجم ىلع لزنو «نارهظلا

 هيف نوبرشتو ؛رجشلا هيف نوعرت بصخ ماع الإ مكحلصي ال :هباحصأل لاقف ؛هجورخ
 .ةضراعم يأ اودبي ملو اوعجرف اوعجراف عجار ينإو «بدج ماع اذهو ؛«نبللا

 اوحبرو «ةراجتلا لاومأ نم مهعم ناك ام ردبب مهتماقإ مايأ نوملسملا عاب دقو

 ىضم ىتح «بناج لك يف نمألا داسو ءودع لك مهباه دقو اوعجر مث «مهردب نيمهرد
 لضفب الك هللا لوسر عاطتساو ءاًتكاس اوكرحي نأ ىلع ءادعألا ءىرتجي ملو ةنس نم رثكأ

 ةمود ىلإ قرطلا عاطف بيدأتل جرخ ىتح ؛دودحلا ىصقأ نيمأتل غرفتي نأ نمألا اذه
 .بناج لك يف مالسلاو نمألا طسبف (ه١) ةنس لوألا عيبر يف لدنجلا



 س ہہ مس بارخألا ورزق

 بازحألا ةوزغ

 ةوزغ دعب لصحي ملف «ةميكحلا ططخلا نم واب هللا لوسر هذختا ام لضفب ءودهلا داس

 دوهبلا يه كلت نكلو «ةنس فصنو ةنس زواجت ةرتفل «ركذت ةهجاوم يأ ريضنلا ينب

 حيرتسي نأ مهقري مل - يعافألا دالوأو تايح :مالسلا هيلع حيسملا مهامس نيذلا -

 ؛تارماؤملا نوربدي اوذخأ اهب اونأمطاو ؛ربيخب اورقتسا ام دعب مهف «نوملسملا

 لهأ دض برعلا لئابق نم مرمرع شيج بلج يف اوحجن ىنح «راتسلا ءارو نوكرحتيو
 ` .ةنيدملا

 «شيرف ىلإ اوجرخ مهئامعزو مهتاداس نم الجر نيرشع نإ :ريسلا لهأ لوقي
 ىلإ اوبهذ مث «شيرق مهل تباجأف ءرصنلاب مهودعوو «ةنيدملا وزغ ىلع مهنوضرحي
 اًعيمج موقلا ءالؤه اوكرح مث ءاهنم ددع باجأف لئابقلا يف اوفاط مث «اوباجأف «نافطغ

 .دحاو نمز يف ةنيدملا فارطأ ىلإ عيمجلا لصي ىتح ةقسنم ةطخ تحت

 : قدنخلا رفحو ىروشلا

 راشأف «هباحصأ ةا هللا لوسر راشتساف «ةئيدملا ىلإ مهكرحتو مهعمجت ربخ غلبو

 .هيلع اوقفتاو هونسحتساف «قدنخلا رفح  هنع هللا يضر  يسرافلا ناملس

 قرشلا نم دوسلا ةراجحلا يهو  تارحلا يأ تاباللا هب طبحت ةنيدملا نإ ثيحو
 لَك هللا لوسر نإف لامشلا ةهج الإ ركاسعلا لوخدل حلصت الو «بونجلاو برغلاو

 لصوف - ليم وحن وهو - ةيبرغلاو ةيقرشلا ةرحلا نيب ناكم قيضأ ةهجلا كلت يف راتخا
 لامش نم برغملا ةهج يف قدنخلا اذه أدبو «ناكملا اذه يف قدنخلا رفحب نيترحلا

 .نيخيشلا مطأ دنع ةيقرشلا ةرحلا ةراجح نم دتمم سأرب قرشلا يف هلصوو «علس لبج

 هللا لوسر مهعم كرتشاو «اًعارذ نيعبرأ اورفحي نأ لاجر ةرشع لك ىلإ لكو دقو

 دقو «نوبيجيف زجتريو «بيجيف نوزجتري ناكو «بارتلا لقنو قدنخلا رفح يف لَ
 يتؤي ناكو «عوجلا ةدشو «دربلا ةدش اميس الو «ةقشملا نم اًعاونأ هرفح ءانثأ اودباك



 a >>#9ليائيالاة رو

 هرورم بعصي وهو «هنولكأبف «حيرلا اهنم حوفي مسدب عنصيف «ريعشلا نم فك ءلمب مهل

 اوناك اًرجح اًرجح مهنوطب ىلع هورأو «عوجلا ب هللا لوسر ىلإ اوكشو ؛قلحلا ىلع
 .نيرجح هنطب ىلع مهارأف «هوطبر دق

 ملف ةا هللا لوسر يف عوجلا ةدش رباج ىأر «تايآلا ضعب رفحلا ءانثأ تعقو دقو

 يف ءاًرس ايب هللا لوسر اعد مث «ريعش نم ًاعاص هتأرها تنحطو «هل ةميهب حبذف «ربصي

 اوعبشو اولكأف «فلأ مهو «قدنخلا لهأ عبمجب لكي هللا لوسر ماقف ؛هباحصأ نم رفن

 رمت نم ةنفحب ريشب نب نامعنلا تخأ تبهذو «زبخي نيجعلاو «طغت ةمربلا تلاز امو

 ءاوعجرو اولكأف «قدنخلا لهأ اعدو «بوث قوف ب هللا لوسر هددبف ؛هلاخو هيبأل

 .بوثلا فارطأ نم طقسي رمتلاو

 اهبرضو الب هللا لوسر لزنف «ةديدش ةيدك رفحلا ءانثأ هباحصأو رباجل تضرعو

 «ةرخص هباحصأو ءاربل تضرعو «كسامتي ال المر يأ «ليهأ اًيثك تداعف «لوعملاب
 اهنم جرخو «ةعطق عطقف لوعملاب ةبرض برض مث «هللا مسب :لاقو ب هللا لوسر لزنف

 ءارمحلا اهروصق ىلإ رظنأل ينإو «ماشلا حيتافم تيطعأ «ربكأ هللا :لاقف ءءوض

 تعطقناو نميلا حتفب رشبو «ةثلاثلا مث «سراف حتفب رشبو «ةيئاثلا برض مث .ةعاسلا

 .ةرخصلا

 : قدنخلا يفرط نيب

 ءريعب فلأو «سرف ةئاملالث مهعمو «فالآ ةعبرأ يف مهعبت نمو شيرق تلبقأو

 اولزنف «يردبعلا ةحلط يبأ نب ةحلط نب نامثع مهءاول لمحيو «نايفس وبأ مهسأري

 دجن لهأ نم مهعبت نمو نافطغ تلبقأو .ةباغزو فرجلا نيب ةمور نم لايسألا عمتجمب

 ىلإ مرمرعلا شيجلا اذه مودق ناكو «دحأ بناج ىلإ ىمقن :بنذب اولزنف «فالآ ةتس يف
 نمو مقرف ني مُثوماَج ذِي :ىلاعت هللا لاق امك اّدج اًقيخمو اًديدش ءالب ةنيدملا راوسأ

 ليا كلاش ه ًائطلا هلل وتو رجالا بوأقلأ ليو نيالا تار إو كي لَه
 ر انو :لاق امك «نينمؤملا هللا تبثف [١٠11:بارحألا] اديس اراز الو زىلا
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 . :٠١ بازحالا] ورع لإ بلوُسَرَ

 يف يرارذلاو ءاسنلا لعجو «موتكم مأ نبا ةنيدملا ىلع ب هللا لوسر فلختساو

 علس لبج ىلإ مهروهظ اولعجف «نيملسملا نم فالآ ةثالث يف جرخ مث «ماطآلا
 .رافكلا نيبو مهنيب قدنخلاو «هب اونصحتو

 نيملسملا نم اوبرتقا املف ءةنيدملا وحن اومدقت اوأيهتو نوكرشملا رقتسا نأ دعبو

 كلت :نايفس وبأ لاقو ءاوتهبف «نيملسملا نيبو مهنيب لوحي ضيرع قدنخب اوئجوف
 نوربعي ةطقن نوبلطي ؛بضغو شيط يف هلوخ نورودي اوذخأف «برعلا اهتفرع ام ةديكم
 نم وأ «ماحتقالا نم اونكمتيف «هنم اوبرتقي ال ىتح ؛لبنلاب مهنوقشري نوملسملاو ءاهنم

 .هيلع قيرطلا ءانبو بارتلا ةلاهإ

 هل نيدعتسم اونوكي مل امنيب «ةنيدملا ىلع راصحلا ضرف ىلإ نوكرشملا رطضاو

 روبع نولواحي راهنلا يف نوجرخي اوذخأف «جورخلا دنع مهباسح يف كلذ نكي مل ذإ

 دقو «ةراجحلاب نوماريو نولضاني «طخلا لوط ىلع مهل نوهباجي نوملسملاو «قدنخلا

 ىلإ نوملسملا رطضاو «راهنلا لوط اهومادأو ءاّرارم مهدوهج نوكرشملا فثك
 نم اونكمتي ملو «تاولصلا يَ هللا لوسر نمو مهنم تتاف ىتح «عافدلا يف رارمتسالا

 تعرش دق فوخلا ةالص نكت ملو كلذ نم اًبيرق وأ «سمشلا بورغ دعب الإ اهئادأ
 .كاذنيح

 نب ةمركعو هدو دبع نب ورمع مهيف نيكرشملا سراوف نم رفن جرخ مايألا دحأ يفو

 «قدنخلا نم اًقيض اًناكم اودصقف «مهريغو «باطخلا نب رارضو «لهج يبأ

 نب يلع جرخف «علس لبجو قدنخلا نيب يتلا ةحاسلا يف مهليخ مهب تلاجو «هومحتقاو

 «قدنخلا هنم اومحتقا يذلا ناكملا نيبو مهنيب لاحف «نيملسملا نم رفت يف بلاط يبأ

 نم لزن ىثح يلع هبضغأف ءاكتاف ايرج ناكو «ةزرابملا ىلإ دو دبع نب ورمع اعذف

 ىتح «بعرلا مهألم دقو نوقابلا مزهناو ؛يلع هلتق ىتح الواصتو الواجتف «سرفلا

 .نوملسملا هلتقف قدنخلا يف هللادبع نب لفون طقسو «هحمر ةمركع كرت

 «ةرشع نيكرشملا ىلتق ددع غلبو «نيفرطلا نم ليلق ددع ةامارملا ءانثأ بيصأو

 .ةنس نيملسملا ىلتفو



 تت اا تك كك شل

 نم يقب دق ناك نإ هيقبي نأ هللا اعدف «هلحكأ عطق مهسب ذاعم نب دعس بيصأو

 ينتمت الو :هئاعد يف :لاق مث «حرجلا اذه يف هتوم لعجيف الإو «ءيش شيرق برح

 .ةظيرق نم ينيع رقت ىتح

 : ةوزغلا ريس ىلع هرثأو ةظيرق ينب ردغ

 بطخأ نب يبح ءاجف - هركذ قبس دقو - يب هللا لوسر عم دهع يف ةظيرق تناكو

 ءردغلا هل نّسحف «ةظيرق ينب دبس دسأ نب بعك ىلإ ؛ةوزغلا هذه ءانثأ «ريضنلا ينب ديس

 .نيكرشملاو شيرق بناج ىلإ ماقو «دهعلا بعك ضقنف «دهعلا ضقن ىلع هارغأو
 نيب لوحي نم نكي ملو ءاهلامش يف نوملسملاو «ةئيدملا بونج يف ةظيرق تناكو

 هللا لوسر ربخلا غلبو ءاّديدش مهيلع رطخلا ناكف ؛مهيرارذو نيملسملا ءاسن نيبو ةظيرق

 يرارذ ةسارحل «ةئامثالث يف ةثراح نب ديزو «نيتئام يف ملسأ نب ةملسم لسرأف هك

 هل نولجتسي راصنألا نم لاجر يف ةدابع نب دعسو ذاعم نب دعس لسرأو «نيملسملا

 نم اولانو ؛ةوادغلاو ٌبّسلاب اورهاج دقف «نونوكي ام ثبخأ ىلع دوهيلا اودجوف ءربخلا
 اوعجرف ؛دقع الو دمحم نيبو انئيب دهع ال ؟هللا لوسر نم :اولاقو ءا هللا لوسر

 ةراقو لضع ردغك ردغ ىلع ةظيرف نأ ينعي :ةراقو لضع : هللا لوسرل اولاقو

 . (عيجرلا باحصأب

 ِتَقليَو رصْأْلا مار ذلو :ىلاعت هللا لاق امك مهفوخ دتشاف «سانلا نطفتو
 ايت كاز اراز تونی ليك كله ٠ ونشا وتاب و رجالا بوش
 ىرسك زونك لکأن نأ اندعي دمحم ناك : مهضعب لاق ىتح قافنلا مجنو 611٠١ :بازحالا]

 أ ادعو ام :نورخآ لاقو طئاغلا ىلإ بهذي نأ هسفن ىلع نمأي ال اندخأو ءرصيقو
 عع ونا

 ءان كل قم ال بب فای : مهنم ةفئاط تلاقو [١٠:بزحالا و لإ وشو ع
 يه امو ةع اوي إ3 :نيلاتحم اولاقو لي يبنلا اونذأتساف رارفلا مهنم قيرف دارأو
 .ةروعب

 اذكه ثكمو «عجطضاو بوثلاب عنقتف «مهردغ هغلب نيح ایک هللا لوسر قلق
 .رصنلاو حتفلاب نيملسملا رشبو «ربكأ هللا :لاقو ضهن مث ءًاليوط

 وه بحسنيو «ةنيدملا رامث ثلث ىلع هحلاصيل «نصح نب ةئييع ىلإ لسري نأ دارأو



 1۷ بازحألا ةوزغ

 نحن انك :الاقو ءةدابع نب دعسو ذاعم نب دعس :راصنألا اديس كلذ ىبأف «نافطغب

 «مالسالاب هللا انمركأ نيحف ؛ةرمث اهنم اولكأي نأ اوعمطي ملو ؛كرشلا ىلع ءالؤهو
 .امهيأر بوصف «فيسلا الإ مهيطعن ال !هللاو ؟انلاومأ مهيطعن كب انزعأو

 : ةوزغلا ةياهنو فارطألا لذاخت

 دوعسم نب ميعن ةيساقلا فورظلا هذه ءانثأ ءاج دقف «نوؤش هقلخ يف هللو

 دق ينإ !هللا لوسراي :لاقف ؛دوهيلاو شيرقل اًثيدص ناكو «نافطغ نم وهو «يعجشألا

 «دحاو لجر تنأ :لاقف «تئش امب ينرمف ؛يمالسإب اوملعي مل يموق نإو «تملسأ

 .ةعدخ برحلا نإف «تغطتسا ام انع لذخ نكلو «لعفت نأ ىسع اذامو

 ام ةصاخو ءمكل يدو نوفرعت :لاقف ؛هومركأ هوأر املف ؛ةظيرق ىلإ ميعن بهذف
 ينبل عقوام متيأر دق :لاق «معن :اولاق «ينع هومتكاف اًثيدح مکثدحم ينو «مكنيبو ينيب

 هيف «مكدلب دلبلاف «مکلثم اوسيل مهو «نافطغو اًشيرق مترهاظ دقو «ريضنلاو «عاقنيق

 مهلاومأو مهدلب امأو «هريغ ىلإ هنم اولوحتت نأ نوردقت ال ءمكؤاسنو مكؤانبأو مكلاومأ

 مكوكرتو «مهدالبب اوقحل الإو ءاهوزهتنا ةصرف اوباصأ نإ مهف «ةديعبف مهؤاسنو
 مكوطعي ىتح مهغم اولتاقت ال :لاق ؟لمعلا امف :اولاق «ءاشي فيك مكنم مقتني اًدمحمو

 .نئاهر

 .يأرلاب ترشأ دقل :اولاق

 يحصنو مكل يدو نوملعت :لاقو «مهئاسؤرب عمتجاو شيرق ىلإ ميعن هجوت مث
 نإف :لاق «لعفن :اولاق «ينع هومتكاف اًتيدح مكثدحم ينإف :لاق «معن :اولاق «مكيلإ

 نأ هولسارف «هعم مهركرتتو اوعجرت نأ اوفاخو دمحم دهع مهضقن ىلع اومدن دق دوهي
 .مهورذحاف ؛كلذب يضرف «مكيلع هنولاوي مث «هيلإ اهنوعفديو «نئاهر مكنم اوذخأي
 .كلذ لثم مهل لاقو «نافطغ ىلإ بهذ مث ءمهوطعت الف نئاهر مكولأس نإو

 ىلإ اًدفو نايفس وبأ لسرأو «تققشتو سوفنلا تككشت ميكحلا ريبدتلا اذهبو

 الإ انباصأ ام انبصي ملو «تبسلا موي مويلا نإ :اولاقف ءاّدغ لاتقلا ىلإ مهوعدي ةظيرق

 اويهذتو انوكرتت ال يكل «مكنم نئاهر انوطعت ىتح مكعم لتاقن ال انإ مث ؛هيف يدعتلا نم
 دوهبلا ىلإ شيرق تلسرأو «ميعن هللاو مكقدص :نافطغو شيرق تلاقف «مكدالب ىلإ



 www ب كارقألا وو

 تراخف «ميعن هللاو مكقدص :اولاقف «لاتقلل اوجرخاو ءاّدحأ مكنهرن ال : مهل لوقت

 .اولذاختو نيقيرفلا مئازع

 هللا لوسر لهتباو (انتاعور نمآو انتاروع رتسا مهللا) :نوعدي اوناكف نوملسملا امأ

 مهللا «بازحألا مزها «باسحلا عيرس «باتكلا لزنم مهللا» : لجو زع هبر ىلإ ةَ
 يف اوفذقو مهولزلزف «ةكئالملا نم اًدونجو اير مهيلع هللا لسرأف !مهلزلزو مهمزها

 ىتح سراقلا دربلا مهبرضو «مهمايخ تعلقو «مهرودق حيرلا تأفكو «بعرلا مهبولق

 .ليحرلل نوأيهتي اوؤدبو «رارف مهل رقب مل

 لخدو بهذف «مهربخب يتأيل مهيلإ - هنع هللا يضر - ةفيذح إي هللا لوسر لسرأو

 اا الر ا ل ا ا « مهنيب

 ةحاس اوأر نوملسملا حبصأ ملف «مانو موقلا ليحرب ربخأ عجر املف - راحلا يأ ميمحلا

 الاي دل هبي أورفك نا هلل و : :بيجم الو عاد اهيف سيل رافكلا ةهج نم لاتقل
 .[9:بازحالا] رع ايو هنأ كراكو لآ َنِمْرمْلا هللا ٌقَكَو ارح 0

 «ةدعقلا يذ يف رهش وحن دعب اهتياهنو (ه0) ةنس لاوش يف ةوزغلا هذه ةيادب تناك

 ىلعو ءاهيلع ءاضقللو «ةئيدملا برضل مالسإلا ءادعأ اهب ماق ةلواحم ربكأ تناكو

 عومجمب مهلشف ناكو ؛مهروحن يف مهديك درو «مهيّيخ هللا نكلو ؛نيملسملاو مالسإلا
 ىلإ هجوتلا ىلع ءىرتجت ال نأ ىلوأ ةقرفتملاو ةريغصلا فئاوطلا نأ ينعي تاوقلا هذه

 .«مهيلإ ريسن نحن ءانوزغي ال « مهوزغن نآلا» :لاقف لكك يبنلا كلذب ربخأ دقو ءةنيدملا



 ب ب جب ب ةظيرق يلب ةوزغ

 ةظيرق ينب ةوزغ

 يف لستغي وه امنيبو «بايثلاو حالسلا عزنو «قدنخلا نم ةَ هللا لوسر عجرو

 ينإ :لاقو «ةظيرق ينب ىلإ ضوهنلاب هرمأو - مالسلا هيلع - ليربج هءاج ةملس مأ تيب

 نم هبكوم يف راس مث «بعرلا مهبولق يف فذقأو «مهنوصح مهب لزلزأ كمامأ رئاس
 , ةكئالملا

 الإ رصعلا ّنيلصي الف اًعيطم اًعماس ناك نم :سانلا يف نلعأف ايي هللا لوسر امأ

 «بلاط يبأ نب يلعل ةيارلا ئطعأو «موتكم مأ نبا ةنيدملا ىلع لمعتساو ؛ةظيرق ينبب

 يف نوملسملا ردابو « اًيبق اولاقو لي لوسرلا اوبَس هوأر املف ؛مهيلإ ةعامج يف همّدقو

 ىح رَخأ نم مهنمو «ىلص نم مهنمف قيرطلا يف رصعلا مهضعب تكردأو «جورخلا
 لزن ىتح «راصنألاو نيرجاهملا بكوم يف إي هللا لوسر جرخو ؛ةظيرق ينب ىلإ لصو
 .«انأ» :اهمسا مهرابآ نم رثب ىلع

 ؛لاتقلا ىلع اوئرتجي ملو ؛مهنوصخ يف اونصحتف «بعرلا مهبولق يف هللا ىقلأو
 ضعب اوريشتسي نأ اودارأ راصحلا مهيلع لاط املف «ةدشب نوملسملا مهرصاحو

 «هوريشتسيل ةبابل ابأ مهيلإ لسري نأ ةئ هللا لوسر نم اوبلطف «نيملسملا نم مهئافلح

 قرف «ههجو يف نوكيي نايبصلاو ءاسنلا شهجو «لاجرلا هيلإ ماق هوأر املف «هلسرأف

 ديري - هقلح ىلإ هديب راشأو . معن :لاق ؟دمحم مكح ىلع لزنن نأ ىرتأ :اولاقو «مهل

 ىتأ ىتح «ههجو ىلع ىضمف ء.هلوسرو هللا ناخ هذه هتراشإب هنأ هبنث مث - حبذلا هنأ

 كي هللا لوسر الإ هلحي ال نأ فلحو «هيرارس نم ةيراسب هسفن طبرو «يوبنلا دجسملا

 ام لعف ذإ امأ «هل ترفغتسال ينءاج ول هنإ امأ» :لاق هربخ الب هللا لوسر غلب املف «هديب

 .(هيف هللا يضقي ىتح هكرتنف لعق

 نيرشعو سمخ دعب اولزن ىتح «ةظيرق ينب تايونعم تراهنا راصحلا لوط عمو

 مهنع لزعمب يرارذلاو ءاسنلا لعجو «لاجرلا لقتعاف « ي هللا لوسر مكح ىلع ةليل

 ءافلح عاقنيق ينبب لعف امك «مهيلإ نسحي نأ سرألا مهؤافلح بلطو «ةيحان يف



 ةظيرق يب ةوزغ
 ادي

 ىلإ كاذف» :لاق . ىلب :اولاق !؟مكنم لجر مهيف مكحي نأ نوضرن الأ» :لاقف «جرزخلا
 . انيضر دق :اولاق اذاعم نب دعس

 انكار هب اوؤاجف .قدنخلا ةوزغ ءانثأ هباصأ يذلا حرجلل ةنيدملا يف دعس ناكو
 ؛هيلإ اوماقف !مكِديس ىلإ اوموق» :لاق دي هللا لوسر نم برق املف «رامح ىلع
 «بيجي ال تكاس وهو «كيلاوم يف نسحأ !دعساي :نولوقي «هيبئاج نم هب اوطاحأو
 كلذ اوعمس املف «مئال ةمول هللا يف هذخأت ال نأ دعسل نآ دقل :لاق هيلع اورثكأ املف
 . موقلا مهيلإ ىعنو ؛ةنيدملا ىلإ مهضعب عجر

 «لاجرلا لتقي نأ مهيف مكح «همكح ىلع ةظبرف لورد راو دعس لر اعلو
 نم هللا مكحب مهبف تمكح دقلا : الك هللا لوسر لاقف «لاومألا مّسقتو «ةيزذلا ىبستو
 محرأو قفرأ لب .دوهيلا ةعيرشل اًقبط اًضيأ مكحلا اذه ناك دقو .«تاوامس عبس قوف
 . مهتعيرش مكح نم

 ةنيدملا ىلإ ةظيرق ينبب ىتأ ذاعم نب دعس هب ىضق يذلا ءاضقلا اذه رثإ ىلعو
 قوس يف قدانخ مهل ترفحو ؛راجنلا ينب نم ةأرما ثراحلا تنب راد يف اوسبحف
 اوناكو ءاهيف مهقانعأ تبرضو «الاسرأ الاسرأ قدانخلا هذه ىلإ مهب بهذ مث ؛ةنيدملا
 .ةئامعبسلا ىلإ ةئامتسلا نيب ام :ليقو , ةئامعبرأ

 نيرشعلا دوهيلا ءامعز نم ناكو «ريضنلا ينب ديس بطخأ نب يبح مهعم لتقو
 مهارغأو «ةظيرق ىلإ ءاج دق ناك مث «بازحألا ةوزغ ىلع نافطغو اشيرق اوضرح نيذلا
 دق اوناكو «مهتايح نم ةعاس جرحأ يف نيملسملاب اوردغ ىتح « «دهعلا ضقن ىلغ
 راصحلا ءانثأ مهنوصح يف مهعم ناكف ؛ مهبيصي ام هبيصي «مهعم نوكي نأ هيلع اوطرتشا
 .لتق ىتح مالستسالاو

 ؛مهضعب بهوتساو «مهل ضرعتي ملف لوزتلا لبق ةظيرق ينب نم رفن ملسأ ٠ دقو
 نب دالخ ىلع ىحرلا تحرط دق تناك اهنأل «مهئاسن نم ةأرما تلتقو ءاوملسأو اوكرتف
 «عرد ةئامثالثو «فيس ةئامسمخو املأ تناكف لاومألاو حالسلا عمجو «هتلتقف ديوس
 لك سمخف ءاًمايشو اَلامجو ةينآو «اًريثك اناث أو ؛ةفجحو سرت ةئامسمخو «حمر يفلأو
 «هسضنل اًمهس «مهسأ ةثالث سرافللو ءاّمهس لجارلل ىطعأف .يبسلاو لخنلا عم كلذ



 س ةا يب ةوزقت

 . هسرفل نيمهسو

 تنب ةئاحير اهنم يب يبنلا ىفطصاو ؛حالسلا اهب عيتباف دجن ىلإ ايابسلا تلسرأو

 دعب تيفوتف ءاهجوزتو اهقتعأ :لاقيو ءاهب ىرست هنإ :لاقيف «ةقانخ نب ورمع نب ذيز

 .عادولا ةجح

 ؛يوبنلا دجسملا يف ةميخ يف ناكو ؛ذاعم نب دعس ةوعد تبيجأ ةظيرف رمأ مت املو

 ريزغلا مدلا لاسف «هتبل نم رجفناو ؛هحرج ضقتناف ةاش هيلع ترمف «بيرق نم ةا يبنلا هدوعيل

 .نمحرلا شرع هتومل زتهاو «نيملسملا عم ةكئالملا هتزانج تلمحو «هلجأل يفوت ىتح

 هسفن طبريف دوعي مث ؛ةالصلل هلحتف هتأرما هيتأت لايل تس ةبابل يبأ ىلع ىضمو
 سانلا راثف ءاهب هترشبف - اهنع هللا يضر - ةملس مأ تيب يف هتبوت تلزن مث «عذجلاب
 .حبصلا ةالصل هب رم نيح لعفف يب هللا لوسر هقلطي ىتح ىبأف هوقلطيل

 :يتأي ام اهمهأ ةيركسع لامعأ ةدغب ةظيرق ينب ةوزغ دعب نوملسملا ماق دقو

 : قيقحلا يبأ نب مالس عفار يبأ لتقم

 نيبلؤملاو نيكرحملا رابك دحأو «ربيخ دوهي سيئرو ءزاجحلا لهأ رجات وه
 هلتقل بدتنا ةظيرقو بازحألا نم نوملسملا غرفت املف ءةنيدملا لهأ ىلع بازحألل

 نب بعك اولتق نيح سوألا فرش لثم افرش اوزوحيل «جرزخلا لاجر نم ةسمخ
 .فرشألا

 هللادبع مهدئاق لاقف ؛سمشلا تبرغ نيح ربيخ ةهج يف هنصح ىلإ ءالؤه لصوو

 نم اند ىتح لبقأف «لخدأ يلعل «باوبلل فطلتمو قلطنم ينإف «مكناكم :كيتع نبا

 نأ ديرت تنك نإ !هللادبع اي :باوبلا هب فتهف «هتجاح يضقي هنأك هبوثب عنفت مث «بابلا
 .بابلا قلغأ نأ ديرأ ينإف لخداف لخدت

 هل لهسيل بابلا حتفو ؛حيتافملا ذخأف «سانلا مان ىتح نمكو «كيتع نب هللادبع لخدف

 ول ىتح لخاد نم هقلغأ اًباب حتف املك ناكف :عفار يبأ تيب ىلإ هجوت مث «ةجاحلا دنع بورهلا
 طسو ملظم تيب يف وه اذإف هتيب ىلإ ىهتنا املف «عفار ابأ لتقي ىتح هيلإ نولصي ال سانلا هب ملع

 ةبرض هبرضو توصلا وحن ىرهأف ؟اذه نم :لاق !عفار ابأ اي :هادانف وه نيأ يردي ال :هلايع

 اذه ام :لاقو «هئيغي هنأك ؛هتوص اًريغم ءاج مث جرخف ؛اّنيِش تنغأ امف «شهد وهو «فيسلاب



 ا ةظيرف يلب ةوزغ

 هبرضو هيلإ دمعف «فيسلاب ينبرض تيبلا يف الجر نإ ؛ليولا كمأل :لاقف ؟عفار ابأ اب توصلا
 حتفي جرخ مث «هرهظ يف ذخأ ىتح هيلع لماحتو هنطب يف فيسلا عضوف «هلثقي ملو «هتتخثأ ةبرض
 نم عقوف هلجر مدقف «ضرألا ىلإ لصو هنأ نظف «فيعض هرصبو «رمقم ليللاو «اباب اياب باوبألا
 ىلع لجر ماق كيدلا حاص املف «بابلا دنع ىفتخاو «هتمامعب اهبصعف هلجر تبيصأف «ملسلا

 ءاوعجرو «هباحصأ ىتأف «تام هنأ فرعف زاجحلا لهأ رجات عفار ابأ يعنأ :لاقو نصحلا روس

 . طق اهكتشي مل هنأكف هلجر لك هللا لوسر حسمو «هوئدخ يب هللا لوسر ىلإ اوهتنا املف

 : ةماميلا ديس لاثأ نب ةمامث رسأ

 اًركنتم جرخ ىتح «مالسالا هنيدلو ةي هللا لوسرل ةيهارك سانلا دشأ نم ةمامث ناك

 دق هلي يبنلا ناكو «باذكلا ةمليسم رمأب يب يبنلا لايتغا ديري (ه1) ةنس مرحملا يف

 ىلع ةيرض ةيحان يف بالك نب ركب ينب بيدأتل اًبكار نيثالث يف ةملسم نب دمحم لسرأ
 قيرطلا يف ةمامث اودجو نيعجار اوناك املف «ةرصبلا قيرط يف ةئيدملا نم لايل عبس دعب

 لَك يبنلا هب رمف ,دجسملا يراوس نم ةيراسب هوطبرو «ةنيدملا ىلإ هب اوؤاجو «هورسأف

 معنت نإو «مد اذ لتقت لتفت نإ !دمحماي ريخ يدنع : لاق «؟ةمامث اي كدنع اذام» :لاقف

 مويلا هب رم مث «هكرتف «تئش ام هنم طعت «لسف لاملا ديرت تنك نإو «رکاش ىلع معنت

 «هوقلطأف ءةمامث اوقلطأ :لاقف «كلذك ثلاثلا مويلا مث «ثيدحلا سفن رادو يناثلا

 «كهجو نم ّىلإ ضغبأ هجو نم ضرألا رهظ ىلع ناك ام !هللاو :لاقو «ملسأو لستغاف

 ضغبأ نيد نم ضرألا هجو ىلع ناكام !هللاوو ءّىلإ هوجولا بحأ كهجو حبضأ دقف

 .ّيلإ نايدألا بحأ كنيد حبصأ دقف ؛كنيد نم لإ
 !هللاو :لاقف .همالسإ ىلع شيرق هتمالف ءارمتعم ةكم ىلإ ةمامث بهذ ةدوعلا يفو

 غيب عنم فرصنا املف « هل هللا لوسر اهيف نذأي ىتح ةطنح ةّبح ةماميلا نم مكيتأي ال

 ىلإ بتكي نأ مهماحرأب هنولأسي ي يبنلا ىلإ اوبتك ىتح اودهجف «ةكم لهأل ةطنحلا
 . لك لعفف مهل ماعطلا عيبب حمسي ةمامث

 : نايحل ينب ةورغ

 ىلإ زاجحلا يف نيلغوتم اوناكو «عيجرلاب نيملسملا اولتق اوناك نيذلا مه نايحل ونب
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 نم نأمطاو «بازحألا تلذاخت اذإ ىتح «مهرمأ ب هللا لوسر رخأف «نافسع دودح

 يف (ه١) ةنس لوألا عيبر يف مهيلإ جرخو «موتكم مأ نبا ةنيدملا ىلع لمعتسا ءادعألا

 - نارغ نطب غلب ىتح مهيلإ ريسلا عرسأو «اًسرف نورشع مهعمو «ةباحصلا نم نيتئام
 يف ماقأو «مهل اعدو «مهيلع محرتف «هباحصأ باصم ناك ثيح - نافسعو جمأ نيب داو

 ءاّدحأ مهنم دجي ملف «لابجلا سوؤر يف اورفف نايحل ونب امأ «نيموي ناكملا كلذ

 ىلإ اوبهذف «بعرلا مهلخاديف شيرق مهب عمستل «نافسع ىلإ سراوف ةرشع لسرأو
 .ةليل ةرشع عبرأ اهنع باغ نأ دعب ةئيدملا ىلإ ةَ هللا لوسر عجر مث «ميمغلا عارك

 : هي هللا لوسر تنب بنيز جوز صاعلا يبأ مالسإو صيعلا ةيرس

 يف ؛صيعلا ىلإ ةثراح نب ديز ايب هللا لوسر لسرأ (ه5) ةنس ىلوألا يدامج يف

 نب صاعلا وبأ اهسأري ناك «ماشلا نم ةمداق شيرقل اًريع نوضرتعي ءاّبكار نيعبسو ةئام
 ءاهلاجر اورسأو ءاهيف ام اوذخأو «نوملسملا اهذخأف ةا هللا لوسر تنب جوز عيبرلا
 هللا لوسر نم بلطت نأ اهلأسو «بنيزب راجتساو «ةنيدملا ىلإ ءاجف صاعلا وبأ تلفأو

 ليلقلاو ريبكلاو ريغصلا «ءيش لك هيلع درو «تلعفف ريعلا لاومأ هيلع دري نأ لك
 .ريثكلاو

 ءةكم ىلإ عجرف «ةنامأو الامو ةراجت نيدودعملا ةكم لاجر نم صاعلا وبأ ناكو

 حاكنلاب بنيز ك هللا لوسر هيلع درف ءرجاهو ملسأ مث ءاهلهأ ىلإ تانامألا ىّدأو

 رافكلا ىلع تاملسملا ميرحت ةيآ نكت ملو «فينو تاونس ثالث دعب كلذو «لوألا

 .هلاح ىلع اًيقاب حاكنلا ناكف «تقولا كلذ ىلإ تلزن

 يف غلاب رثأ اهل ناك ءةرتفلا هذه لالخ ايارس ةدع ةئ هللا لوسر لسرأ دقو ءاذه

 مث «ةديعب نكامأ ىلإ مالسلا طسبو نمألا بابتتساو «هرش دامخإو «ودعلا حامج حبك

 .قلطصملا ينب ةوزغب همايق ىلإ ىّدأ ام يب هيلإ لقن
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 هللا لوسرل نيئلامم ةعازخ نوطب ةماع تناكو «ةعارخ ةليبق نم عرف قلطصملا ونب

 ل هللا لوسر ىلإ ل دقو «شيرقل الامم اهنم عرفلا اذه ناك نكلو «هل نيحصان
 .هتحص هيدل دكأتف «ربخلا اذه قيقحتل بيصحلا نب ةديرب ثعبف «هلاتقل نودعتسي مهنأ
 ؛مهيلإ جورخلا يف عرسأو - هريغ :ليقو - ةثراح نب ديز ةنيدملا ىلع لمعتساف

 ءام ىلع نيلزان قلطصملا ونب ناكو ؛ةباحصلا نم ةئامعبس هعمو «موجهلاب مهتغابيل
 «مهضعب لتقف «نوراغ مهو مهيلع راغأف «لحاسلا ىلإ ديدق ةيحان نم عيسيرملاب ىمسي
 - (ه0) :ليقو - (ه5) ةنس نابعش نم نيتليلل كلذو ؛مهلاومأ ذخأو ؛مهيرارذ ىبسو
 لك مدق املف ءقلطصملا ينب سيئر رارض يبأ نب ثراحلا تنب ةيريوج يبسلا يف ناكو
 قلطصملا ينب نم تيب لهأ ةثام نوملسملا قتعأف «تملسأ نأ دعب اهجوزتو اهقتعأ ةئيدملا
 .اهموق ىلع ةكرب ءاسنلا مظعأ تناكف ل هلل لوسر راهصأ اولاقو ءاوملسأ دق

 اهلالخ تعقو نكل «برغتسي ام اهيف سيل «زاجيإب قلطصملا ينب ةوزغ يه كلت
 ؛يمالسالا عمتجملا يف بارطضالاو نتفلا ةراثال نوقفانملا امهلغتسا ناتملؤم ناتثداح

 :امهو يوبنلا تيبلا يف ىتخو

 اهنم زعألا نجرخيل ةنيدملا ىلإ انعجر نئل :نيقفانملا سأر لوق :ىلوألا ةثداحلا
 :لذألا

 ىلع امحدزا راصنألا ءافلح نم رخآو نيرجاهملا ءافلح نم الجر نأ كلذ ببسو
 لاقو راصنأللاي :يراصنألا لاقف ,يراصنألا يرجاهملا برضف ؛عيسيرملا ءام

 :لاقو لي هللا لوسر مهردابف ؛نيفرطلا نم سان عمتجاو «نيرجاهمللاي :يرجاهملا
 مهدشر ىلإ سانلا داعف ؛؛ةنتنم اهنإف اهوعد ؟مكرهظأ نيب انأو ةيلهاجلا ىوعدبأ»
 .اوعجرو

 مهغمو «لبق نم جرخت مل «ةوزغلا هذه يف تجرخ دق نيقفانملا نم ةعامج تناكو
 دق ءاهولعف دق وأ :لاقو ءاًبضغ طاشتسا ربخلا هغلب املف ؛يبأ نب هللادبع مهنيثر
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 زعألاب دارأ «لذألا اهنم زغألا نجرخيل ةنيدملا ىلإ انغجر نئل هللاو ام امأ ؛كلكأي كبلك

 : هئاقفرل لاق ىتح «نتفلا كلذل ربدي ذخأو - هللاب ذايعلا - ةي هللا لوسر لذألابو ءهسفن

 ول هللاو امأ «مكلاومأ مهومتمساقو «مكدالب مهومتللحأ «مكسفنأب متلعف ام اذه

 .مكراد ريغ ىلإ اولوحتل مهنع متكسمأ

 ريصي مل «مقرأ نب دين : :ناميالا يوق نمؤم باش لاق ام لاق امنيح مهعم ناكو
 «كلذ نع هلأسو «يبأ نبا اإ اعدف ٠ ل هللا لوسر ربخلا غلبأ ىتح ءارهلا اذه ىلع
 .نيدلا موي ىلإ هحضفو «نيقفانملا ةروس هللا لزنأف «هغلب امم اًئيش لقي مل هنأ فلحف

 بقن ىلع فقوف ءاًصلاخ اًئمؤم - هللادبع اًضيأ همساو - قفانملا اذه نبا ناكو
 كل ناي ىتح انهه نم زوجت ال هللاو :نيققانملا سر هيبأل .لاقو.«هفيس اتسم ةنيدملا
 هل نذأي نأ هيلإ لسرأف لب هللا لوسر كلذ غلبو «ليلذلا تنأو زيزعلا هنإف ةئ هلا لوسر

 .ةنثفلا هذه تهتنا ةمكحلا هذهبو ل لحن

 .كفإلاب نيقفانملا لوف :ةيناثلا ةثداحلا .

 نم اند نيح الزنم ةوزغلا كلت نه هتدوع يف لزن لك ينلا نأ كلذ ثيدحو
 تجرخف - اهنع هللا يضر - ةشئاع هعم تناكو آيل ليحرلاب نذآ مث «ةنيدملا
 يف هسمتلت تعجرف «اهدقع تدقف اهنأ تأرف اهردص تسمتلا ثعجر املف ؛اهتجاحل

 اهريعب ىلع اهجدوه اولمحو «شيجلا لحتراو ؛هتدجو ىتح هيف هتدقف يذلا عضوملا
 تعجرو «ةفيفخ اهنوكلو «ةعامج مهنوكل جذوهلا ةفخ اوركني ملو «هيف اهنأ مهنم اّنظ
 يف نوعجريف اهنودقفيس مهنأ ىلع كانه تدعقف ءاّدحأ دجت ملف مهلزانه ىلإ ةشئاع
 .تمان ىتح اهانيع تبلغف «ناكملا اذه ىلإ اهبلط

 نم تاب دق - هنع هللا يضر يملسلا لطعملا نب ناوفص وهو - ةباحصلا دحأ ناكو
 مدقت املف «شيجلا ليبس كلسف ءاّرخؤم الإ ظقيتسي ملف مونلا ريثك ناكو «شيجلا ءارو
 «باجحلا لبق اهآر ناك هنأل «ةشئاع اهنأ فرع هنم برق املف «مئان ناسنإ داوس ىأر

 تظقيتساو «كلذ ريغ ةملك لقي مل ؟لَو هللا لوسر ةجوز «نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :لاقف

 ناوفص بّرفو ءاهبابلجب اههجو ترّمخف «هتوص عامسب - اهنع هللا يضر - ةشئاع
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 «شيجلا ىلإ لصو ىتح اهمامأ يشمي ةقانلا مامز وه كسمأو «تبكرف اهخانأو «هتلحار

 .ةريهظلا رحن يف نولزان مهو

 ايهمهثاق ءدقحلاو قالا برك نم اكتم دجو يأ نبا هللا ودع كلذ ىأر املو
 هعيشيو «هقرفيو هعمجيو ؛ةيشوئسيو «كلذ کیپ ذخأو ءاّروزو اكفإ روجفلاب
 ددع عدخنا ىتح «هيف اوضافأ ةنيدملا اومدق الو دب هب نو اا ا

 .نينمؤملا نم
 : هش رحت اهضرم لاطو جدلا تمدق نيس د اع هلا يضر. - ةشئاع تضر

 مل اهنأ اهبيري ناك امنإو ءاّئيش ملعت ال يهو :كفألا لأ لوقب جومت ةنبدعلا .ثناكف

 اهيلع لخدي لكي ناكف «يكتشت نيح و هللا لوسر نم هارت تناك يذلا فطللا ىرت نكت
 .اهدنع سلجي الو عجري مث ؟مكيت فيك :لوقيو ملسيف

 راشتسا اليوط يحولا ثبلتسا املف «ملكتي ال اًتكاس ةرتفلا هذه لاوط يب ناكو
 ءاهكاسمإب هريغو ةبايبأ راشأو «اًځيولت اهقارفب بلاط يبأ نب يلع راشأف «هياحصأ
 تناكو - هلهأ يف هاذأ غلب لجر نم رذعتساو ربنملا ىلع لإ ماقف ؛صلاخلا ربتلاك اهنأو
 ديس ةيمحلا تذخأف «هلتق يف هتبغر سوألا ديس رهظأف - يبأ نب هللادبع ىلإ ةراشإلا
 ل هللا لوسر مهضّفَخ ىنح نايحلا رواثتف ٠ مهنم ناك ي يأ نيا فأل «جرزخلا

 نم تهقن دقو ءاليل اهتجاحل مويلا كلذ - اهنع هللا يضر - ةشئاع تجرخو
 ترکنتساف «حطسم اهنبا ىلع تعدف ءاهطرم يف ترثعف ؛حطسم مأ اهعمو «ضرملا
 تنذأتساف ةشئاع تعجرف «مهلوقب لوقي نمم اهنبا نو ءربخلا اهتريخأف ؛ةشئاع كلذ
 تكب ىتح يكبتو «يکبت تلعج ربخلا اهيدل دكأت املف ءاهيوبأ تتأو وي هللا لوسر
 نأ اهاوبأ نظو تنظ ىتح ممد اهل اقري ملو «مونب اهءانثأ لحتكت مل ءامويو نيتليل

 .اهدبك قلاف ءاكبلا

 !ةشئاعاي :دعب امأ» :لاقو دهشتو سلجف ةيناثلا ةليللا حابص ةَ هللا لوسر اهءاجو
 بنذب تمملأ تنك نإو .هللا كئربيسف ةئيرب تنك نإف ءاذكو اذك كنع ينغلب هنإف

 .ةهيلع هللا بات هللا ىلإ بات مث هبنذب فرتعا اذإ دبعلا نإف ءهيلإ يبوتو هللا يرفغتساف

 «نالوقي ام ايردي ملف ءابيجي نأ اهيوبأ نم لكل تلاقو ءاهعمد صلف ذئنيحو
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 متقدصو «مكسفنأ يف رقتسا ىتح ثيدحلا اذهب متعمس دقل «تملع دقل هللاو :تلاقف

 مكل تفرتعا نئلو «يننوقدصت ال - ةئيرب ينأ ملعي هللاو - ةئيرب ينإ مكل تلق نئلف «هب

 بأ لاق ام الإ ال كلو يل دچا ل فلوق يقدر - نيب هع ينأ ملي ھاو = رمأ

 ,[اذ:فسوي] نوشت ام لع ناعتسملا لاو لی رصف : فسوي

 وهو ب هللا لوسر نع يرسف .هتغاس يحولا لزنو «تعجطضاو تلوحت مث
 اهل تلاقف «كأرب دقف هللا اّمأ !ةشئاع اي» :لاق نأ اهب ملكت ةملك لوأ تناكف «كحضي

 .هللا الإ دمحأ الو ءهيلإ موقأ ال هللاو :تلاقف :هيلإ يموق :اهمأ

 : ىلاعت هلوق نم ةيادب رونلا ةروس يف تايآ رشع اهتءارب يف ىلاعت هللا هلزنأ يذلاو

 تكا ا مت يت ل کل رم لب کک نبت لعنة يف دك ی و

 .نيرشعلا ةيآلا رخآ ىلإ [11:روتلا] € مَع ب بالم م منم ورک ل كِل مالا ني

 ؛اهتءارب نم هللا لزنأ ام مهيلع التو «مهبطخف سانلا ىلإ ةا هللا لوسر جرخ مث

 ءةدلج نينامث دحاو لك «ءاودلجف نيصلاخلا نينمؤملا نم ةأرماو نيلجرب رمأ لزن املف

 اوضافأف مهمادقأ تلز «شحج تنب ةنمحو «ةثاثأ نب حطسمو «تباث نب ناسح :مهو

 ةايحلا هذه يف اوبقاعي ملف «هتقفرو ءهربك ىلوت يذلا نيقفانملا سأر امأو «كفإلا يف

 هللا ىتأ نم الإ نونب الو لام عفني ال موي «نيدلا موي هللا يدي نيب نوفقيس مهنكلو «ايندلا

 : ميلم بلقب



 بلس ةييعلا ةرم

 ةييدحلا ةرمع

 : ةيبيدحلاب لوزنلاو ةرمعلل جورخلا

 دجسملا هباحصأو وه لخد هنأ «ةنيدملا يف وهو مانملا يف ب هللا لوسر ىأر

 ديري هنأ ربخأو «نيملسملا كلذب ربخأف «نيرصقمو مهسوؤر نيقلحم نينمآ مارحلا

 لوسرلا بلقني نل نأ اوبظو ءاوأطبأف «هلوح نيذلا بارعألا رفنتساو «ةرمعلا
 .انل رفغتساف انولهأو انلاومأ انتلغش :نيلئاق اوصلختو ءاّدبأ مهيلهأ ىلإ نونمؤملاو

 نم ةئامعبرأو فلأ يف (ه1) ةنس ةدعقلا يذ ةرغ نينثالا موي ايب هللا لوسر جرخو

 لب ءاّبراحم جرخي مل هنأ سانلا ملعيل «يدهلا هعم قاسو «راصنألاو نيرجاهملا

 .ةرمعلاب مرحأو هرعشأو يدهلا دّلق ةفيلحلا اذ غلب املف .اًرمتعم

 ٌدصو ؛لاتقلا ىلع نوعمجم اشرف نأ هربخأو «هنيع هءاجف «نافسع غلب ىتح راس مث

 يف ديلولا نب دلاخ اولسرأو «ىوط يذب اولزن دق شيرق تناكو ؛مارحلا تيبلا نع نيملسملا

 اوعمجو ؛ةكم ىلإ ذفانلا قيرطلا دسيل «نافسع نم اًبيرق ميمغلا عارك ىلإ سراف يتئام

 نم نيعمتجملا يلاهأ ىلع مجاهب له كو هللا لوسر راشتساف «مهونيعيل شيباحألا
 انئج :- هنع هللا ىضر - ركب وبأ لاقف ؟ هلئاقي هدص نمف «تيبلا دصقي وأ «شیباحألا

 . يأرلا انه لل ينلا ليقف «ءانلتاق تيبلا نيبو اني لاج نمف «نيلتاقم ال «نيرمتعم
 اوناك دقل :لاقف نودجسيو نوعكري مهو «رهظلا ةالض يف نيملسملا دلاخ ىأرو

 ةالص هللا لزنأف ءرصعلا ةالص ءانثأ مجهي نأ ررق مث ؛مهيلع انلمح انك ول «ةرغ ىلع

 .ةصرفلا هتئافف ءرصعلاو رهظلا نيب فوخلا

 ىتح «ةكم لفسأ نيميلا تاذ كلسف «مهقيرط ريغ رخآ اًقيرط لي هللا لوسر ذخأو

 :اولاقف «مقت ملف اهورجزف «هتقان تكرب اهغلب املف ؛ةيبيدحلا طبهم رارملا ةينث غلب

 سباح اهسبح نكلو «قلخب اهل كاذ امو «ءاوصقلا تألخ ام :لاقف «ءاوصقلا تألخ

 مث ءاهايإ مهتيطعأ الإ هللا تامرح اهيف نومظعي ةطخ ينولأسي ال !هللاو :لاق مث «ليفلا

 .ةيبيدجلاب لزن ىتح مدقتف «تبثوف اهرجز



 و حبب بي بب ب يب ب ب ب سس ب ب9 _ةييلحلاةرمع

 ب هللا لوسرل نيحصان اوناكو  ةعازخ نم رفن يف يعازخلا ءاقرو نب ليدب ءاجو
 ام هنأ ةا هللا لوسر هربخأف ؛مارحلا تيبلا نع هّدصو هلاتقل نودعتسم اًشيرق نأ هربخأف

 الإ شيرق تبأ نإ نكلو «حلصلاو ةندهلل دعتسم هنأو «لاتقلل ءاج امو «ةرمعلل الإ ءاج
 .هرمأ هللا ذم وأ «هقنع عطقت ىتح مهلئاقي هنإف لاتقلا

 : شيرقو لك هللا لوسر نيب

 كي هللا لوسر هل لاقف «صفح نب زركم اولسرأف ءاّشيرق كلذ غلبأ ليدب عجر املو

 ىلع فرشأ املف ءةمركع نب سيلحلا :شيباحألا ديس اولسرأف «ليدبل لاق ام لثم

 اولعفف ««هوثعباف يدهلا نومظعي موق نم اذه» : ب هللا لوسر مهل لاق نيملسملا

 اودي نأ ءالؤهل يغبني ام !هللا ناحبس :لاق كلذ سيلحلا ىأر املف «نوبلي هولبقتساو

 شيرق تكله ؟ بلطملادبع نبا تيبلا نع عنميو «ريمحو ماذجو مخل جحتأ ؛تيبلا نع

 امنإ سلجا :اولاق كلذ هنم شيرق تعمس املف «نيرمتعم اوتأ موقلا نإ «تيبلا برو

 .دياكملاب كل ملع ال «يبارعأ تنأ

 لاق ام لثم ل هللا لوسر هل لاقف همّلكو ءاجف «يفقثلا دوعسم نب ةورع اولسرأ مث
 برعلا نم دحأب تعمس له كموق تلصأتسا ول تيأرأ !دمحم يأ :لاقف .ليدبل

 نم اًشايوأ كلوح ىرأ ينإف «كب ةميزهلا يأ ؛ىرخألا نكت نإو ؟كلبق هلهأ حاتجا

 رفن نحنأ «تاللا رظب صصما :ركب وبأ هيلع درف ءاورفيو كوكرتي نأ نوريدج سانلا
 .لبق نم هيلإ ركب يبأ ناسحال ءركب يبأ ىلع دري نأ عطتسي ملف !هنع

 لعنب هدي برضي ةيعش نب ةريغملا ناكف «ملكي نيح لَو يبنلا ةيحل ذخأي ةورع ناكو

 تسلأ !ردغ يأ :ةورع هل لاقف ءب هللا لوسر ةيحل نع كدي رخأ :لوقيو فيسلا

 .كتردغ يف ىعسأ

 ملف .ملسأف ءاج مث ؛مهلاومأ ذخأو اًموق لتق ناكو ؛ةورع يخأ نبا ةريغملا ناكو

 هذه ىلإ هتردغب راشأف «كلذ يف ىعسي ةورع ناكو «مالسإلا الإ كي هللا لوسر هنم لبقي

 .ةيضقلا

 تدفو دقل !موق يأ :شيرقل لاق عجر املف لب ينلل ةباحصلا ميظعت ةورع ىأرو

 ام هباحصأ همظعي اكلم تيأر ام هللاو «يشاجنلاو رصيقو ىرسك ىلع :كولملا ىلع



 ةيبيدحلا ةرمع

 ؛مهنم لجر فك يف تعقو الإ ةماخن مخنت نإ هللاو ءاًدمحم دمحم باحصأ مظعي

 ىلع نولتتقي اوداك ًاضوت اذإو «هرمأ اوردتبا مهرمأ اذإو ءهدلجو ههجو اهب كلدف

 دقو «هل اًميظعت رظنلا هيلإ نودحي امو «هدنع مهتاوصأ اوضفخ مّلكت اذإو «هئوضو
 .اهولبقاف دشر ةطخ مكيلع ضرع

 وأ نوعبس :نيشئاطلا شيرق بابش نم ةفئاط ليللا يف للست تاضوافملا لالخو

 ىلع ءاضقلا كلذب اودارأو «نيملسملا ركسعم ىلإ ميعنتلا لبج نم اوطبهف «نونامث

 افعو يب يبنلا مهقلطأ مث «ضبقلا مهيلع اوقلأ نيملسملا نكلو ‹«حلصلا تالواحم

 كلذ يفو «حلصلا ىلإ مهليمو ؛شيرق بولق يف بعرلا ءاقلإ ىلع هرثأ هل ناكف «مهنع

 مرفظا نأ دب نم کک نكي ين مع مبدل يع مب هيد فك فيلا وهو : هلوق ىلاعت هللا لزنأ

 . 14: عفلا] 4ده

 : ناوضرلا ةعيبو ءشيرق ىلإ الوسر نافع نب نامثع

 «ةرمعلل الإ ءاج ام هنأ مهل دكؤي شيرق ىلإ لوسر لاسرإ لي هللا لوسر ررق ذئنيحو

 نينمؤملا نم نيفعضتسملا يتأي نأ اًضيأ هرمأو  هنع هللا يضر نافع نب نامثع لسرأف

 ةكم يف يفختسي ال ىتح «هنيد رهظم هللا نأو «حتفلا برقب مهرشبيف «ةكمب تانمؤملاو

 .ناميالاب دحأ
 ملف «يرمألا ديعس نب نابأ راوج يف ةكع يف - هنع هلا يضر = نامفع لخدو

 .عونمم اب هللا لوسرو فوطي نأ ىبأف «تيبلاب فوطي نأ هيلع اوضرعو ةلاسرلا

 : مث «مهنيباميف اورواشتي نأ اودارآ مهلعلو - هنع هللا يضر - نامثع شيرق تسبحو

 ا لتقو ؛لتق هنأ نيملسملا نيب ب عاشو باوجلا عم هولسري

 «سانلا اعدو «موقلا زجانن ىتح حربن ال ب حس اكل لا

 ىلع - سامحب - هوعيابو «هيلإ سانلا راثف «لاتقلا ىلع هوعيابي نأ «ةرجش تحت رهو

 نع هذه :لاقو «ئرخألاب هيدي ئدحإ ل هللا لوسر ذخأو ءاؤرفي ال نأ ىلعو ؛توملا

 :ةعيبلا هذه لضف يف هللا لزنأو - هنع هللا يضر - نامثع ءاج ةعيبلا تهتنا املو «نامثع

 هله ثيمس انه نمو . هوست جک تل كليب ذب تیبا الل ےہ 7

 .ناوضرلا ةغيبب ةعيبلا



 ةيبيدحلا ةرمع

 : حلصلا دقع

 ورمع نب ليهس لاسرإب اوعرسأو «ميظع بعر مهلخادف ةعيبلا هذهب شيرق تعمسو

 :ةينآلا طورشلا لك هللا لوسر هنم لبق ىتح اًليوط مّلكتو ءءاجف ۾ ا

 ماعلا اهلخديو ةكم لحدي الو ماعلا اذه نيملسملا عم عجري لب لوسرلا نأ أ

 .بارقلا يف فيسلا الإ حالسلا نم هعم نوكي الو 0

 .نينس رشع نيقيرفلا نيب برحلا عضوت -؟
 شيرق دهع يف لخدي نأ دارأ نمو ؛هيف لخد اب دمحم دهع يف لخدي نأ دارأ نم

 نم أجتلا نمو «شيرق ىلإ نوملسملا ذري نيملسملا ىلإ شيرق نم أجتلا نم ٤-

 .نيملسملا ىلإ شيرق هدرت ال شيرق ىلإ نيملسملا
 ام :ليهس لاقف ؛ميحرلا نمجرلا هللا مسب «بتكي نأ هيلع ىلمأو اًيلع اعد مث

 مث كلذ بتكي نأ ب هللا لوسر هرمأف «مهللا كمساب :بتكا ؛نمحرلا ام يردن

 ام هللا لوسر كنأ ملعن ول :ليهس لاقف هللا لوسر دمحم هيلع حلاص ام اذه : ىلمأ

 ينإ) :لاقف .هللادبع نب دمحم :بتكا نكلو «كانلتاق الو «تيبلا نع كانددص

 «هللادبع نب دمحم بتكيو «كلذ وحمي نأ اًيلع رمأو («ينومتبذك نإو هللا لوسر

 «© شيرقل ةخسن ؛ناتخسن تبتكو (ةفيرشلا هديب ٤ هاحمف ءوحملا نع يلع عنتماف

 اذه يف شيرق لثمم ورمع نب ليهس نبا وهو - لدنج وبأ ءاج ُبَتكُي باتكلا امنيبو

 باتكلا ضقن مل انإ 4 يبنلا لاقف ؛هدر ليهس بلطف «هدويق يف لجحي وهو - حلصلا

 «لدنج ابأ ليهس برضو . ال :لاق «يل هزجأف» :ِِلي لاقف «كيضاقأ ال نذإ :لاقف «دعب

 لڳ لافق ؟ينيد يف ينونتفي نيكرشملا ىلإ ُدََأ !نيملسملا رشعم اب :لدنج وبأ حاصو
 ىرغأو «اججرخمو اًجرف نيفعضتسملا نم كعم نملو كل لعاج هللا نإف «بستحاو ربصا

 . لعفي ملف اًليهس هابأ لتقيل لدنج ابأ باطخلا نب رمع



 اق! صب؟ ةييلحلا ةرمع

 : حاصلا ةيضق ىلع مهنزحو ةرمعلا نم نيملسملا لح

 ماق امف ءاورحناف اوموق :نيملسملل لاق باتكلا ةيضق نم هيب هللا لوسر غرف املو

 كلذ اهل ركذو «ةملس مأ ىلع لخدف ءدحأ ماق امف تارم ثالث اهلاق ىتح ءدحأ

 المج رحن دقو «لعفف .اًدحأ ملكي الو ؛هسأر قلحيو ةئدب رحنيف وه موقي نأ تراشأف

 اورحنف اوماق سائلا ىأر املف «نيكرشملا هب ظيغيل «ةضف نم ةرب هفنأ يف ناك لهج يبأل ٠

 .ةعبس نع ةرقبلاو ةعبس نع لبالا اورحن دقو ءاّمغ اًضعب لتقي مهضعب داكو ءاوقلحو.

 مدع :يناثلاو «ةرمع ريغب مهعوجر :لوألا :نينثا نيببسل نيملسملا نزح ناكو

 مهنأمطف «نودري ال شيرقو «مهبلإ ءاج نم نودري نوملسملاف ؛نيفرطلا نيب ةاواسملا
 اذه يفو «ةقداص ايؤرلاف «مداقلا ماغلا نورمتعي فوس مهنأب لوألا نع ةَ هللا لوسر

 مهيلإ انه بهذ نم نأب يناثلا نع مهنأمطو «نيقيرفلا رعاشمل ةاعارم حلصلا نم ءزجلا

 .اًجرخمو اًجرف هل هللا لعجيسف مهنم انءاج نمو ؛هللا هلعبأ دقف

 يف لزت امل نيملسملا نم ةعامج نإف ءديعبلا هرظن ىلع اًينبم اذه هلك هلوق ناكو

 يف نيسوبحملل مهيلإ ءوجللا نكمي ناكف «دهعلا اذه مهيلع قبطني نكي ملو «ةشبحلا
 رعاشم قامعأ يف ديدش رثأ هل لزي ملف «شيرق حلاص يف ناك دهعلا رهاظ نكل ءةكم

 ىلع مهو قح ىلع انسلأ !هللا لوسراي :لاقو «باطخلا نب رمع ءاج ىتح «نيملسملا

 :لاق .«ىلب» :لاق ؟ رانلا يف مهالتقو ةنجلا يف انالتق سيلأ :لاق .«ىليا :لاق ؟ لطاب

 !باطخلا نبا اي» :لاق ؟مهنيبو اننيب هللا مكحي اّملو «عجرنو ءاننيد يف ةيندلا يطعن ميفف

 .«اًدبأ ينعيضي نلو يرصان وهو «هيصعأ تسلو :هللا لوسر ينإ

 امب ركب وبأ هباجأو لك هللا لوسرل لاق ام هل لاقف ركب يبأ ىلإ اًظيغتم رمع قلطنا مث
 . قحلا ىلعل هنإ هللاوف «تومت ىتح هزرغب كسمتساف :رمعل لاق مث ب هللا لوسر هب باجأ

 لكك هللا لوسر لسرأف . تابآلا [٠:حتفلا] ام اتق کل احم ]> : ىلاعت هللا لزنأ مث

 ءهسفن تباطف .معن :لاق ؟ وه حتف وأ !هللا لوسراي :لاقف اهايإ هأرقأف ءرمع ىلإ

 . عجرو

 يلصيو موصيو قدصتي لزي مل ءالامعأ هلجأل لمعف .هنف طرف ام ىلع رمع مدن مث

 .ريخلا اجر ىتح قئعيو



 ب اا ف

 : تارجاهملا ءاسنلا ةيضق

 نهؤايلوأ بلطف «تانمؤم ةوسن تءاج ؛ةرمعلا نم لحلاو «حلصلا ماربإ دعبو

 ءدهعلا يف نلخدي مل نهنأ ليلدب «كلذ نع غنتماف ءنهَّدري نأ كك هللا لوسر نم رافكلا

 ن نيكي معآ هنأ فواحات ترجم ثكمؤنلا تسد اذ اوما“ نیل ای :للا لزنأو

 ماج الو أوثق ام مث نق لي الز ل لِ م اک ركل لإ نیا الل یدکی وشن
 مرحف .[١٠:ةستسلا] 4ٍارُكْلا مصيب اکين ال نيج را 1 نر أ ع
 .نينمؤملا ىلع تارفاكلاو «رافكلا ىلع تانمؤملا

 نيل اي :ىلاعت هلوق يف رمأ امب تارجاهملا ءالؤه نحتمي و هللا لوسر ناكف
 الو نهم نان ال نرم الو ضر الو اس هلل طرب ال نأ كع كت تتیؤملا 1+ اذ
 نإ هلل ىه رفغتساو نهعياف ورغم يف كنب الو َنِلْمْأو نأ قب يراقب نهج یا
 نود اًمالك - كتعياب دق : اهل لاق طورشلا هذهب ترقأ نمف .[11:ةحتسملا] € روع هَ

 نيب اوقرفو «تارفاكلا مهجاوزأ نوملسملا قلطو «ٌنهدري نكي ملو - ةحفاصم
 .رافكلا نهجاوزأو تاملسملا

 مو ب وا

 : نيملسملا دهع يف ةعازخ لوخد

 يف اولخدف «قاثيملا اذه يف يب هللا لوسر عم اونوكي نأ ةعازخ تراتخاو

 دهع يف ركب ونب تلخدو - ةيلهاجلا نمز نم مشاه ينب ءافلخ اوناك دقو - هدهع

 .يتأيسو ةكم حتف يف ببسلا مه اوناكف «شيرق

 : نيفعضتسملا ةيضق لح

 ىلإ ءاجو «ريصب وبأ همسا لجر مهنم تلفناف ؛ةكم يف نوبذعملا نوملسملا امأ

 لتقف ةفيلحلا يذب لزن املف «هّدرف ؛هّدريل لي يبنلا ىلإ نيلجر شيرق تلسرأف «ةئيدملا

 ينإو يبحاص لتق :لاقو « يب يبنلا ىلإ ئهتنا ىتح رخآلا رفو ءامهدحأ ريصب وبأ

 فيس ىتأ ىتح جرخف ؛مهيلإ هٌدريس هنأ فرعف « لَ يبنلا هرجزف ريصب وبأ ءاجو «لوتقمل
 ملسأ دق شيرق نم لجر جرخي ال لعجف «هب قحلف لدنج وبأ تلفناو «هلحاس يأ «رحبلا

 ىلإ جرخت شيرقل ريع لك ضرتعت تذخأو «ةعامج مهنم تعمتجا ىتح «هب قحل الإ



 س اقم

 نأ محرلاو هللا هدشانت لكي يبنلا ىلإ شيرق تلسرأف ءاهلاومأ ذخأتو اهيلع ٌمجهتف «ماشلا

 .ةلكشملا تلحناو ءاومدقف مهيلإ لسرأف «نمآ وهف هانأ نمف «ةنيدملا ىلإ مهمدقتسب

 : حلصلا رثأ

 ةصرف نوملسملا دجو دقف «ةيمالسإللا ةوعدلا رييست يف ريبك رثأ حلصلا اذهل ناك

 مهددع غلبو «ةرثكب مالسإلا يف سائلا لخدف ؛هللا ىلإ مهتوغدو «برعلا ةماعب ءاقللا

 نب ورمع : اهتصالخو شيرق رابك ءاج دقو ءاّماع رشع ةعست لالخ غلبي مل ام نيماع يف

 ؛نيبغار نيعئاط ةا هللا لوسر ىلإ ةحلط نب نامثعو «ديلولا نب دلاخو ؛ضاعلا

 هل نولذبيو «مالسإلا ىلع هنوعيابيو هلا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ نودهشي

 :تاردقلاو بهاوملاو «حاورألاو سوفتلاب هنودفيو «صيخرو ٍلاغ نم نوكلمي ام لك

 .'اهدبك ذالفأ انيلإ تقلأ دق ةكم نإ» : اوؤاج امنيح ل هللا لوسر لاق دقو



 ءارمألاو كولملا ةبئاكم

 ءارمألاو كولملا ةبتاكم

 نمأو « شيرف عم حلصلا مربأ دقو ؛ةيبيدحلا ةرمع نم ةي هللا لوسر داع املو

 مهركذيو «مالسإلا ىلإ اهيف مهوعدي ؛ءارمألاو كولملا ىلإ بتكلا لاسرإب أدب «مهبناج

 : ةشبحلا كلم رجبألا نب ةمحصأ :يشاجنلا ىلإ ل هباتك لا

 :هيف بتك

 ميظع محصألا يشاجنلا ىلإ يبنلا دمحم نم باتك اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب»

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو «هلوسرو هللاب نمآو «ىدهلا عبتا نم ىلع مالس ةشبحلا

 ةياعدب كوعدأ «هلوسرو هدبع اًدمحم نأو ءاّدلو الو ةبحاص لختي مل «هل كيرش

 ايب موس رڪ لإ ولات بتلا لاي :ملست ملسأف ءهلوسر انأ ينإف «مالسإلا

 اولو نیک وا نوح ني اي اسب اب کب الو ایس وہ رن اکو هه الإ بنت الأ تنير
 . «كموق نم ىراصنلا مثإ كيلع نإف تيبأ نإف :٠ :نارع دز € ترمس انا ارُدحهمأ اوف

 ؛هينيع ىلع هعضو يشاجنلا هذخأ املف «يرمضلا ةيمأ نب ورمع عم باتكلا ثعبو
 همالسإب ب يبنلا ىلإ بتكو «بلاط يبأ نب رفعج دي ىلع ملسأو «ريرسلا نع لزنو

 هدنع نم اهقدصأو ي يبنلاب نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ نينمؤملا مآ جَّرزو ؛هتعيبو

 مهب مدقف «يرمضلا ةيمأ نب ورمع عم نيتنيفس يف نيرجاهملاو اهلسرأو «راثيد ةتامعبرأ

 .ربيخب لَك يبنلاو

 هيلع ىلضو «هتافو موي هدي يبنلا هاعنف (ه۹) ةنس بجر يف اذه يشاجنلا تام

 الو «مالسإلا ىلإ هوعدي هيلإ بتكف «رخآ يشاجن ةشبحلا ىلع هفلخو «بئاغلا ةالص

 ؟ملسي مل وأ يناثلا اذه ملسأ له يردي

 ؛ ةيردنكسإلا كلم سقوقملا ىلإ لكي هباتك '

 هللا مسبا :وهو ةيرذنكسإلاو. رصم كلم سقرقملا ىلإ اًباتك ل يبنلا بتكو



 رى و دراج

 عبا نم ىلع مالس طبقلا ميظع سفوقملا ىلإ هلوسرو هللادبع دمحم نم ميحرلا نمحرلا
 كرجأ هللا كتؤب ملسأ ملن ملْسأ «مالسإلا ةياعدب كوعدأ ينإف ءدعب امأ .ىدهلا

 اتم موس لَك لإ الات ٍبْنكَلأ لها : و يبا ديما ب

 الن كا نیم دز يأ انبات وتب کر ذيك ام وب َدِرْم الو هلل الإ ہی الآ کیی
 . 4[+4:نارمع لآل 4ول انب اووف

 همركأف «باتكلا هغلبأو بطاح همّلكف «ةعتلب يبأ نب بطاح عم باتكلا ثعبو
 يبنلا ىلإ بتكو «هب ظفتحاو «هيلع متخو ؛جاع نم قح يف باتكلا عضوو «سقوقملا

 ىدهأو «ملسي مل هنكلو «ماشلاب جرخي هنأ نظأ تنكو «يقب دق ابن نأب هيف رقي لك

 ةلغبو «ةوسك ىدهأو .ميظع ناكم طبقلا يف امهل ناكو «نيريسو ةيرام :نيتيراج

 نب ناسحل نيريس بهوو «هبوكرل ةلغبلاو ءهسفنل ةيرام هلك يبنلا راتخاف «لدلد اهمسا
 . - هنع هللا يضر - تباث

 : سراف كلم زيوربأ ىرسك ىلإ ب هباتك -؟

 ميظع ىرسك ىلإ هللا لوسر دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :هبلإ بتكو
 ال هدحر هللا الإ هلإ ال نأ دهشو «هلوسرو هللاب نمآو «یدهلا عنا نم ىلع مالس «سراف
 سانلا ىلإ هللا لوسر انأ ينإف هللا ةياعدب كوعدأ «هلوسرو هدبع اًدمحم نأو «هل كيرش

 نإف تيبأ نإف «ملسن ملسأف [”0:سبز دښکلا لع لولا نيو اب نك نم رنا : ةفاك

 . «كيلع سوجملا مثإ
 «نيرحبلا ميظع ىلإ هعفدي نأ هرمأو «يمهسلا ةفاذح نب هللادبع عم باتكلا ثعبو

 نم ريقح دبع :لاقو «هقزم باتكلا هبلع ءيرُف املف «ىرسك ىلإ نيرحبلا ميظع هعفديل
 امك عقوو کلم هللا قزم" :لاق و هللا لوسر كلذ غلب املف «يلبق همسا بتكي يتيعر

 ذخأو هلتقف «هيوريش هنبا هيلع بلقنا مث «ةركنم ةميزه مورلا مامأ هشيج مزهنا دقف .لاق

 رمع نمز يف يمالسالا شيجلا هيلع ىلوتسا نأ ىلإ داسفلاو قزمتلا هيف رمتسا مث «هكلم
 .ةمئاق مهل مقث مل مث  هنع هللا يضر  باطخلا نبا



 ل رش ل واقل او

 : مورلا كلم رصيق ىلإ ب يبنلا بتكو دک

 مالس مورلا ميظع لقره ىلإ هلوسرو هلادبع دمحم نم ميحرلا ن نمحرلا س

 كيلع نإف تيلوت نإف e ؛ملست ملسأ «ىدهلا عبا نم ىلع
 لَو هَل الإ د اا رك ديو ايب موس َْمِلَك لإ الات بتل ا :نييسيرألا ملا

 ناب اودكبشأ اولو اوت نإ ا نود ني ااا اًمنب اس دب الو ایش وہ كرش
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 هعفديل «ىرصب ميظع ىلإ هعفذي نأ هرمأو «يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد عم باتكلا عبو

 هلل اًركش ؛هيمدق ىلع اًيشام سدقملا تیب ىلإ صمح نم ءاج دق رصيق ناكو ءرصبق ىلإ
 لسرأ باتكلا هءاج املف «سرفلا ىلع راصتنالاو حتفلا نم هل لصح ام ىلع ىلاعت

 «شيرق نم بكر يف نايفس ابأ اودجوف ٠ ةي يبنلا فرعي برعلا نم لجرب اوتأيل هلاجر

 مهيأ مهلأسف «مورلا ءامظع هلوحو «هسلجم يف لقره مهاعدف «لقره ىلإ مهب اوتأف

 لاقو «هءارو سانلا ةيقب سلجأو هنم هاندأف «نايفس وبأ هنأب هوربخأف ءاّبسن و هيلإ برقأ
 ايحتساف .هربذكف ينبذك نإف - لب يبنلا يأ - لجرلا اذه نع اذه لئاس ينإ :مهل

 .بذكي نأ نايفس وبأ

 ؟مكيف هبسن فيك :لقره هلأسو

 .بسن وذ انيف وه :لاقف
 ؟هلبق دحأ مكنم لوقلا اذه لاق لهف :لاقف

 .ال :لاق

 ؟مهؤافعض.مأ هوعَبتا سانلا فارشأف :لاق

 . مهؤافعض لب :لاق

 ؟نوصقني مأ نوديزيأ :لاق

 .نوديزي لب :لاق

 ؟هيف لخدي نأ دعب هنيدل ةطخس مهنم دحأ دتري لهف :لاق

 .ال :لاق

 ؟لاق ام لوقي نأ لبق .بذكلاب هنومهتت متنك لهف :لاق
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 .ال :لاق

 ؟ردغي لهف :لاق

 3 لاف

 :لاقف ةبيرم ةملك لاخدإ نم نايفس وبأ نكمت انهو
 . اهيف لعاف ام يردن ال هدم يف هنم نحنو

 ؟هومتلتاق لهف :لاق

 , معن :لاق

 ؟هابإ مكلاتق ناك فيكف :لاق

 .هنم لاننو انم لاني . لاجس هنيبو اننيب برحلا :لاقف

 ؟مكرمأي اذامو :لاق

 رمأيو «مكؤابآ لوقي ام اوكرتاو ءاّئيش هب اوكرشت الو هللا اودبعا :لوقي :لاق
 .ةلصلاو فافعلاو قدصلاو ةالصلاب

 ثعبت لسرلا كلذكو «بسن وذ مكيف هنأ تركذ :راوحلا اذه ىلع اّقّلعُم لقره لاق

 .اهموق بسن يف

 لجر :تلقل كلذك ناك ولف :تلق «هلبق لوقلا اذه مكنم دحأ لقي مل هنأ تركذو

 .هلبق ليق لوقب متأي
 :تلق «كلم نم هئابآ نم ناك ولف :تلق «كلم نم هئابآ نم نكي مل هنأ تركذو

 ْ .هيبأ كلم بلطي لجر

 ىلع بذكلا رذيل نكي مل هنأ تفرعف «بذكلاب هنومهتت اونوكت مل مكنأ تركذو

 تركذو «لسرلا عابتأ مهو «هوعبتا سانلا ءافعض نأ تركذو . هللا ىلع بذكيو «سانلا

 كلذكو «دحأ مهنم دتري ال هنأ تركذو «متي ىتح ناميالا رمأ كلذكو «نوديزي مهنأ

 .نوردغي ال لسرلا كلذكو ءردغي ال هنأ تركذو «بولقلا هتشاشب طلاخت نيح ناميإلا

 .ناثوألا ةدابع نع مكاهنيو ءاّئبش هب اوكرشت الو هللا اودبعت نأ مكرمأي هنأ تركذو

 يمدق عضوم كلميسف اًح لوقت ام ناك نإف «فافعلاو قدصلاو ةالصلاب مكرمأيو

 هيلإ صلخأ ينأ ملعأ ينأ ولف ؛مكنم هنظأ نكأ ملو ؛جراخ هنأ ملعأ تنك دقو «نيتاه
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 .هيهذق نع تلسغل هدنع تنك ولو ءهءاقل تمشجتل

 نمو نايفس ابأ جرخأف ؛طغللا رثكو تاوصألا تعفتراف «هأرقف باتكلا اعد مث

 كلم هفاخيل هنإ «ةشبك يبأ نبا رمأ رمأ دقل :هباحصأل لاق نايفس وبأ جرخ املف «هعم

 هللا هو ىتح كلي هلا لوسر رمأ روهظب هدعب اقوم نايفس وبأ لزي ملو «رفصألا ين
 .مالسإلل

 ءامظعل نذأف «صمح ىلإ عجر مث ةوسكو لامب يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد لقره زاجأو
 يف مكل له !مورلا رشعم اي :لاق مث .تقلغأف اهباوبأب رمأو «هل ةركسد يف مورلا

 شحولا رمح ةصيح اوصاحف «يبنلا اذه اوعباتتف ؟مككلم تبثي نأو «دشرلاو حالفلا

 :مهل لاقف «يلع مهودر :لاق مهترفن رصيق ىأر املف ءةقلغم اهودجوف باوبألا ىلإ

 .هنع اوضرو هل اودجسف «تيأر دقف ؛مكنيد ىلع مكتدش اهب ربتخآ يتلاقم تلق ينإ

 بلغ نكلو «ةفرعملا مامت هتوبن قّدصو يب يبنلا فرع رصيف نأ اذه نم نيبتيو

 ب يبنلا لاق امك هتيعر مثإو همثإب ءابو ؛ملسي ملف هكلم بح هيلع

 عطق ةنيدملا ىلإ اًعجار هقيرط يف ىمسحب ناك امل هنإف يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد امأ

 «ةنيدملا غلب املف ءاّنيش هعم اوكرتي مل ىنح ؛هوبهتناو «ماذج ينب نم لاجر قيرطلا هيلع

 اولتقو اوراغأف «لئاقم هئامسمخ يف ةثراح نب ديز مهيلإ ثعب ءب هللا لوسر ربخأو

 نب ديز عرسأو «نايبصلاو ءاسنلا نم ةئام اوبسو «ةاش فالآ ةسمخو هريغب فلأ اومنغو

 ءهموق نم لاجرو وه ملسأ ناكو - ةنيدملا ىلإ :مهئاسؤر دحأ «يماذجلا ةعافر

 . يبسلاو مئانغلا وكي هللا لوسر هيلع درف - هيلع قيرطلا عطق نيح ةيحد اورصنو

 ٠ .رصيف لبق نم قشمد ريمأ يناسغلا رمش يبأ نب ثراحلا ىلإ اناتك لكي هللا لوسر بتكو ه

 :باتكلا صن كاهو

 ىلع مالس : رمش يبأ نب ثراحلا ىلإ هللا لوسر دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب»

 ىقبي «هل كيرش ال هدحو هللاب نمؤت نأ كوعدأ ينإو «قدصو هللاب نمآو «ىدهلا عبا نم
 «ككلم كل

 باتكلا أرق املف - ةميزخ نب دسأ نم - يدسألا بهو نب عاجش عم باتكلا ثعبو

 لاقو «نيملسملا وزغي اًشيج لسريل دعتساو ؟ ينم يكلم عزني نم :لاقو هب ىمر
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 , و هللا لوسر برح يف رصيق نذأتساو «یرت امب كبحاص ربخأ :بهو نب عاجشل

 . ىنسحلاب هٌدرو «ةقفنلاو ةوسكلاب بهو نب عاجش ثراحلا زاجأف ؛همزع نع رصيق هانثف

 : ىرصب ريمأ ىلإ اَباتك اب بتكو ١

 هللا يضر  يذزألا ريمع نب ثراحلا عم باتكلا ثعبو «مالسالا ىلإ هيف هوعدي

 ورمع نب ليبحرش هل ضرعت  ندرألا بونج يف ءاقلبلا لمع نم - ةتؤم غلب املف - هنع

 «هريغ لوسر يب هللا لوسرل لتقي ملف «لسرلا هاجت يناودع لمع دشأ اذه ناكو

 ىلع ىتأئسو «ةتؤم ةكرعم ىلإ كلذ ىضفأ ىتح «اًديدش اًدجو كلذ ىلع ةي دجو دقو

 . اهركذ

 :وهو ةماميلا بحاص يلع نب ةذوه ىلإ ااتك اَب بتكو -۷

 نم ىلع مالس :يلع نب ةذوه ىلإ هللا لوسر دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسبا

 كل لعجأو .ملست ملسأف رفاحلاو فخلا ىهتنم ىلإ رهظيس ينيد نأ ملعاو «ىدهلا علا

 «كيدي تحت ام

 جيسن نم هاسكو «هزاجأو همركأف «يرماعلا ورمع نب طيلس عم باتكلا ثعبو

 :باوجلا يف بتكو «رجه

 «ينباهت برعلاو ؛مهبيطخو يموق رعاش انأو «هلمجأو هيلإ وعدت ام نسحأ ام
 .كعبتأ رمألا ضعب يل لعجاف

 دابو داب .تلعف ام ضرألا نم ةعطق ينلأس ول :لاق ب هللا لوسر كلذ غلب املف

 .ةكم حتف نم ةي هللا لوسر فرصنم تامف اهيدي يف ام

 : نيرحبلا كلم ىواس نب رذنملا ىلإ اباتك ب هللا لوسر بتكو ل

 «رذنملا ملسأف «يمرضحلا نب ءالعلا عم باتكلا اذه ثعبو «مالسالا ىلإ هيف هاعد

 بتكف ؛ةيسوجملا وأ ةيدوهيلا نم مهنيد ىلع نورخآلا يقبو «نيرحبلا لهأ ضعب ملسأو

 اوملسأ ام نيملسملل كرتي نأ هرمأي هيلإ بتكف «هيتفتسيو يب هللا لوسر كلذب ربخي رذنملا

 .كلمع نع كلزعن ملف حلصت امهم كنأو «ةيزجلا سوجملاو دوهيلا نم ذخأيو «هبلع
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 : وهو هيخأو رفيج نامع يكلم ىلإ اًباتك لب هللا لوسر بتكو 1

 .يدنلجلا ينبا دبعو رفيج ىلإ هللا لوسر دمحم نم «ميحرلا نمحرلا هللا مسبلا
 ينإف ءامَلْسَن اَمِلْسَأ «مالسإلا ةباعدب امكوعدأ ينإف «دعب امأ «ىدهلا عبَتا نم ىلع مالس

 نإ امكنإف . نيرفاكلا ىلع لوقلا قحيو اًيح ناك نم رذنأل ,ةفاك سانلا ىلإ لب هللا لوسر

 لحت ليخو «لئاز امككلم إف مالسإلاب اًرقت نأ امنيبأ نإو ءامكتيلو مالسإلاب امتررتأ

 .'امككلم ىلع ينوبن رهظتو ءامكتحاسب
 نب دبع يقل نامع مدق املف  هنع هللا يضر  صاعلا نب ورمع عم باتكلا ثعبو

 دبع ام علختو «هل كيرش ال هدحو هللا ىلإ :لاقف «هيلإ وعدي امع دبع هلأسف «يدنلجلا

 رمأي امع دبع هلأس امهنیب ىرج راوح دعبو «هلوسرو هدبع اًدمحم نأ دهشتو «هنود نم

 نع ىهنيو ءمحرلا ةلصو ربلاب رمأيو «هتيصعم نع يهنيو هللا ةعاطب رمأي :لاقف .هب
 .بيلصلاو نثولاو رجحلا ةدابع نعو ءرمخلا برشو انزلاو ناودعلاو ملظلا

 ىتح انبكرل هيلع ينعباتي يخأ ناك ول ؛هيلإ وعدي يذلا اذه نسحأ ام :دبع لاق

 .- اًعبات = اذ ريصيو هعدي نأ نم هكلمب نضأ یخ أ نکل «هب قدصنو دمحمب نمؤن

 مهينغ نم ةقدصلا ذخأف «هموق ىلع و هللا لوسر هكلم كوخأ ملسأ نإ :ورمع لاق

 هربخأف ةقدصلا نع هلأس مث «نسح قلخل اذه نإ :لاقف ءمهريقف ىلع اهدريف

 . اذهب نوضري يموق ىرأ ام :لاق يشاوملا ركذ املف ؛اهليصافتب
 «هيخأل هاطعأ مث «هأرقف باتكلا هاطعأف «رفيج هيخأ ىلإ اًرمع لصوأ اًدبع نإ مث

 هتثطو الإو «ملسي ملسأ نإ هنأو ءاوملسأ مهنأ هربخأف «شيرق هتلعف امع ارمع لأسو

 .هءارضخ ديبتو ليخلا
 هيخأب الخ هنكلو ءدومصلاو ةوقلا ىدبأ دخلا ناك املف ءدغ ىلإ هرمأ رفبج أجرأو

 ءةقدصلا هذخأ نيبو ورمع نيب ايلخو «هوخأو وه ملسأ دغلا دعب ناك املف «هراشتساو

 .هفلاخ نم ىلع انوع اناكو

 دعب تلِسْرَأ دقف بتكلا ةيقب امأو ءةكم حتف دعب رفيجو دبع ىلإ باتكلا اذه لير

 .ةيبيدحلا نم ةي هتدوع
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 فارطألا ةيقبو نيملسملا نيب

 دهعلا اذه لضفبو «نينس رشع برحلا عضو ىلع صني اًقاثيم ةيبيدحلا دهع ناك

 ةيفصتل عرفتو «شيرق مهو «برعلا ةريزج يف هل ودع ربكأ نم لكي هللا لوسر نمأ

 اوناكو «دوهبلا مهو «بازحألل ءارغإو اًردغو اًديكو اًركم هل ودع ثبخأ عم باسحلا

 تثدح مهيلإ جورخلل دعتسي وه امنيبو «لامشلا ةهج يف اهءارو امو رببخ يف نيزكرمتم

 .ةباغلا ةوزغ يهو «ةفيفخ ىرخأ ةثداح

 ؛ ةباغلا ةوزغ

 سرف ةملس غم تناكو :عوكألا نب ةملسو «يعارلاو ؛حابر همالغ اهعم ناكو «دخأ

 قاتساو «يعارلا لتقف «لبالا ىلع يرازفلا ةئييع نب نمحرلادبع راغأف ؛ةحلط يبأل

 وه ماقو .ثداحلاب ربخيو ؛ةنيدملا ىلإ عرسيل اًحابر هسرف ةملس ئطعأف «عمجأ لبإلا
 يف جرخ مث تارم ثالث .هاحابصاي هتوص ىلعأب حاصو «ةنيدملا لبقتساف «ةمكأ ىلع

 :زجتريو لبنلاب مهيمري موقلا راثآ
 عوكألا نب! انأ ءامهذخ

 خضرلا مم يمرر

 ةرجش لصأ يف سلج سراف مهنم هيلإ عجر اذإو «مهبرقعيو مهيمري لزي ملف
 ىتح كلذك لزي ملف ؛ةراجحلاب مهيدري ذخأو ؛هالعف لبج قيضم يف اولخدو «هامرو

 اًحمر نيثالثو اًدرب نيثالث اوقلأ ىتح مهيمريو «مهعبتي لزي مل هنكلو ءاهلك لبالا اوكرت

 .اهب فرعيل ةراجحلا نم اًماوكأ اهيلع لغجي ناكف ؛نوفختسي

 «ةعبرأ هيلإ دعصف «نرق سأر ىلع عوكألا نبا سلجف «ةينث قياضتم يف اوسلجو

 ينبلطي الو «هتكردأ الإ الجر مكنم بلطأ ال «عوكألا نب ةملس انأ ؟ينتوفرعت له :لاقف

 . اوعجرف ينكرديف

 مث ؛مرخأ مهلوأ ءرجشلا نوللختب ب هللا لوسر سراوف ةملس ئأر نيح دعبو

 ةيحانب ةباغلا ةهج ىف ئعرتل ةحاقل لسرأ دق ناك يلي هللا لوسر نأ كلذ نايبو



 فارطألا ةيقيو نيملسملا نيب 1م

 «نمحرلادبع سرف مرخأ رقعف «نمحرلادبعو مرخأ ىقتلاو اوؤاجف «دادقملا مث «ةداتق

 رفو ءانعط هلتقو «ةداتق وبأ هقحلف «هسرف ىلع لوحتو «هلتقف نمحرلادبع هنعطو

 لبق اولصوو «هيلجر ىلع ودعي ةملس مهعمو ؛سراوفلا ءالؤه مهدراطف «نوقابلا

 «هنم برشيل ودعلا هب لزن دق ناكو «درق يذب ىمسي ءام هيف بعش ىلإ سمشلا بورغ

 ؛ءاشع سراوفلاو ا هللا لوسر هب قحلو «هيمرب ةملس هنع مهالجأف «شاطع مهو

 مهحرسو مهقانعأب ثذخأ لجر ةئام يف ينتثعب ولف «شاطع مونلا هللا لوسراي :لاقف

 ينب يف نآلا نورقيل مهنإ» :لاق مث - فطلت يأ - حجسأف تكلم !عوكألا نبا اي :لاقف

 انناسرف ريخ» :لاقو .ءابضعلا ىلع هفدرأو «سرافلاو لجارلا مهس هاطعأو .«نافطغ

 .(ةملس وبأ انتلاجر ريخو :ةداتق وبأ مويلا

 ىلع اهيف لمعتسا دقو ؛مايأ ةثالثب رببخ ىلإ يب هجورخ لبق ةوزغلا هذه تعقو

 .دادقملل ءاوللا ىطعأو «موتكم مأ نبا ةنيدملا
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 ربسح هورع

 فلخت نم ءاجو «ربيخ ىلإ لي هللا لوسر جرخ ةرجهلا نم عبس ةنس مرحملا يفو

 امأ ءداهجلا يف ةبغر الإ هعم اوجرخي ال نأ سائلا يف ىدانف هل نذؤيل ةيبيدحلا نع
 الآ يا .ةرجفلا باسما الإ هعب جرخي ملف 00 هنم مهل ىطعي الف ةمينغلا

 : يرافغلا ةطفرع نب عابس ةنيدملا ىلع لمعتساو ءةئامعنزأو

 قيرطلا فصتنم يف ناك اذإ ىتح «ربيخ ىلإ ةلصوملا ةفورعملا ةداجلا كلس مث

 ىلإ مهرارف نيبو مهنبب لوحيل «ماشلا ةهج نم ربيخ ىلإ هلصوي رخآ اًقيرط راتخا اًبيرفت
 . ماشلا

 رجفلا ىلص حبصأ املف ءدوهيلا هب رعشت ملو «ربيخ نم اًبيرق ةربخألا ةليللا تابو
 اوجرخ دقف دوهيلا امأ ءربيخ نكاسم ىلإ نيهجتم نوملسملاو وه بكر مث «سلغب
 اوعجر شيجلا اوأر املف «نوملعي ال مهر مهضرأ يف اولمعيل «مهلتاكمو مهيحاسمب

 تبرخ «ربكأ هللا :ِِللَف ىبنلا لاقف . سيمخلاو دمحم هللاو ءدمحم :نولوقي نيبراه

 - .«نيرظملا حابص ءاسف موق ةحاسب انلزن اذإ انإ «رييخ
 ةثالث ىلإ ةمسقنم اهنكاسم تناكو «ةنيدملا ىلامش اًوتموليك )١1/1( دعب ىلع ربيخو

 نب بعيصلا نصخو معان نيمح :نوضح ثالث ةاطتلاف .قكلاو ةيبتكلاو ةاطلا :رطشأ

 ةثالث ةبيتكلاو «رازنلا نصحو «يبأ نصح :نانصح قشلاو .ريبزلا ةعلق نصحو «ذاعم

 .ملالسلا نضحو «حيطولا نصحو «صومقلا نصح :نوصح
 يف نوصحلا هذه غلبم غلبت نكت مل ةريغص ىرخأ عالقو نوصح ربيخ يف تناكو

 .ةعانملاو ةوقلا

 : ةاطنلا تف

 لاتقلا أدبو «لبنلا ىدم نع اًديعب ةاطنلا نوصح يقرش ةي هللا لوسر ركسعو

 طخ ناكو «ىقترملا بعص اًعيفر ؛اًعينم انصح ناكو «معان نصح ىلع راصحلا ضرفب
 ةامارملا تعقوف «لجر فلأب دعي ناك يذلا «بحرم» مهلطب هيفو «دوهيلل لوألا عافدلا



 ےس ف وول

 الجر اّدغ ةيارلا نيطعأل» :لاقو «حتفلاب ب هللا لوسر مهرشب مث «اًمابأ نيقيرفلا نيب

 نأ ىنمتي مهلك راصنألاو نورجاهملا تابف ؛هلوسرو هللا هبحيو «هلوسرو هللا بحي
 «هب يتأف هبلإ لسرأف «هينيع يكتشي وه :اولاق (؟يلع نيأ» :لاق حبصأ املف «اهاطعي

 مهوعدي نأ هرمأو «ةيارلا هاطعأف ؛عجو هب نكي مل نأك ءىربف هل اعدو هينيع يف قصبف

 . مهلتاقي نأ لبق مالسالا ىلإ

 يف لاتقلل زوربلا اوررقو «اليل قشلا نصح ىلإ مهيرارذو مهءاسن اولقن دق دوهبلا ناكر
 ىلإ مهاعدف «لاتقلل نيزهجتم مهدجو - هنع هللا يضر - يلع مهيلإ بهذ املف «حابصلا كلذ

 :لوقيو هفيسب رطخي وهو «ةزرابملا ىلإ بحرم اعدو اوضفرو «اوبأف مالسإلا

 برجم لطب حالسلا يكاش

 بهلت تلبقأ بورحلا اذإ

 :لوقي وهو «عوكألا نب رماع هل زربف

 رماغم لظب السلا ىكاشت

 هفيسب لوانتيل رماع بهذف «رماع سرت يف بحرم فيس عقوف «نيتبرض افلتخاف

 «هتبكر باصأف رماع ىلإ عجر لب «هيلإ لصي ملف ءاّريصق هفيس ناكو ؛يدرهيلا قاس

 يبرع لق «دهاجم دهاجل هنإ «نيرجأل هل نإ :هيف لَك يبنلا لاقف «دعب اميف هببسب تامف

 .هلثم - ضرألاب يأ - اهب ىشم
 :زجتري وهو يلع هل زربف بحرم امأ
 اك يمأ ينتمس يذلا:انأ

 نط لا ب تابع ه1

 هردنسلا ليك عاصلاب مهيفوأ

 ريبزلا هل زربف «ةزرابملا ىلإ وعدي رساي هوخأ جرخ مث «هلتقف بحرم سأر برضو

 تراهناو ؛دوهيلا ةارس نم ددع هيف لف ريرملا لاتقلا راد مث «هيخأب هقحلأو «ماوعلا نب

 «ةوقلاب نصحلا اولخد ىتح نوملسملا مهعبتو «مهفقاوم نع اوفشكلاف «مهتايونعم
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 نم نوملسملا منغ دقو «بعصلا نصح وهو «هيلي يذلا نصحلا ىلإ دوهيلا مزهناو
 .حالسلاو رمتلاو ماعطلا نم اًريثك معان نصح

 مادو «رذنملا نب بابحلا ةدايق تحت بعصلا نصح نوملسملا رصاخ مث

 بدن مث «ةمينغلاو حتفلاب ةي هللا لوسر اعد ثلاثلا مويلا يفو «مايأ ةئالثراصحلا

 تهتنا ةفينع ةكرعم ترادو «لاتقلاو زاربلا عقوو ؛ةدشب اومجاهف موجهلاب نيملسملا

 مئانغ هيف اودجوف ءسمشلا برغت نأ لبق نصحلا نوملسملا حتتفاو ءدوهبلا ةميزهب
 ناكو «نيملسملل ءانغ اهمظعأو ءاكدوو اًماعط نوصحلا رثكأ ناكو «ماعطلا نم ةريثك

 نع و هللا لوسر ىهنف «رمحلا سان حبذ ىتح ةديدش ةعاجم يف كلذ لبق نوملسملا

 . موحللا كلت اهيف خبطت نارينلا ىلع ةبوصنم يهو «تئفكأف رودقلاب رمأو ؛اهموحل

 رطش يف اهرخآو نوصحلا ثلاث يهو ءاهيف اونّصحتو ريبزلا ةعلقب دوهيلا ذالو

 لوادج ىلع يدوهي لد عبارلا مويلا يفو ءراصحلا مهيلع اوضرفف نوملسملا امأ ؛ةاطنلا

 مث «اًديدش الاتق اولتاقو اوجرخف ؛مهنع نوملسملا اهعطقف دوهيلا اهنم يقتسي ناك ءام

 يأ نضجب اونصحتو قشلا رطش ىلإ اوهزهلا
 : قشلا حتف

 دحأ زربو «لاتقلا دشأل نيدعتسم اوجرخف «مهورصاح ىتخ نوملسملا مهعبتو

 ةشرخ نب كامس ةناجد وبأ هلتق هلتْقَف رخآ زرب مث هلِيقَف ةزرابملا بلطي مهلاطبأ

 لاتقلا ىرجف «نوملسملا هعم محتقاو «ةعلقلا ماحتقا ىلإ عرسأ هلتق املف «يراصنألا

 نينصحلا رخآ وهو «رازنلا نصح : يناثلا نصحلا ىلإ دوهيلا رف مث ءةعاس ةعلقلا لخاد

 . اًماعطو اًمنغو اًعاتمو اًريثك اًانأ نبأ نصح يف نوملسملا منغو «رطشلا اذه يف

 عئمت دقو ءهيلإ ليبس ال لبج سأر ىلع ناكو ؛رازنلا نصح اورصاحو اومدقت مث

 كلذلو «هماحتقا نوعيطتسي ال نيملسملا نأب نيقيلا هبش ىلع اوناكو «عنمتلا دشأ هلهأ

 بصنف «ةراجحلاو لبنلاب اًيمر «ةمواقملا دشأ اومواقو «ءاسنلاو يرارذلا عم هيف اوماقأ

 اوناعي نأ نود ةبيتكلا رطش ىلإ اوبرهو «بعرلا مهبولق يف عقوف ؛قينجنملا نوملسملا

 اهولسغا» : هلي لاقف ءراخفو ساحن نم يناوأ اهيف مئانغ نوملسملا دجوو وكلت ةدش

 .'اهيف اوخبطاو



 ربسيخ ةوزخ 19¥

 : ةسيتكلا حتف

 رشع ةعبرأ هورصاحف «ةبيتكلا نوصح لوأ «صومقلا نصح ىلإ نوملسملا مدقتو

 اوحتف نيملسملا نإ :لاقيو .نامألا اوبلط دوهيلا نإ :لاقي مث .اًموي نيرشع وأ اًموي

 امهيلإ راس املف «ملالسلاو «حبطولا «نييقابلا نينصحلا ىلإ دوهيلا ٌرْفو «ةونع نصحلا

 اهيضارأو ربيخ نم اوجرخي نأ ىلع نامألا دوهيلا بلط امهورصاحيل نوملسملا

 تلمح ام لاومألا نم اوذخأي نأب مهل حمسو «كلذ ىلع مهدهاعف «مهيرارذو مهئاسنب

 ليخلا يأ  ةقلحلاو عاركلاو  ةضفلاو بهذلا :يأ  ءاضيبلاو ءارفصلا الإ «مهباكر

 «نينصحلا وأ ةثالثلا نوصحلا اوملس مث ءائيش اومتك نإ ةمذلا مهئم ًاربتو - حالسلاو

 ؛ةيبرع سوق ةئامسمخو «حمر فلأو «فيس ةئامعبرأو «عرد ةئام نوملسملا منغف

 , اهبلط نمل اهوطغأ ةاروتلا نم اخص

 ةضفلاو بهذلا نم اًريثك ابيغف «هوخأو قيقحلا يبأ نب ةنانك دهعلاب ردغو

 بطخأ نب يبح تنب ةيفض تناكو ءامهتردغل التقو «ةمذلا امهنم تئربف «رهاوجلاو
 . .يبسلا يف تلوجف «ةنانك تحت

 ش : نيقيرفلا ىلتق

 :ليقو )١5( :ليقف نوملسملا امأ «ًاليتق نيعستو ةثالث دوهيلا نم ىلتقلا ددع غلبو

 .(18) وأ (15)

 :ديعس نب نابأو ةريره يباو ةشبحلا يرجاهم مودق

 إل هللا لوسر باتك لماح «يرمضلا ةيمأ نب ورمع عم ةشبحلا ورجاهم عجر املو

 يبأ نب رفعج مهيف الجر رشع ةتس مهو «ربيخ ىلإ مهنم ةفئاط هجتا «يشاجنلا ىلإ

 حتف نيح كو هللا لوسر اوفاوف - نيعمجأ مهنع هللا يضر - يرعشألا ىسوم وبأو بلاط
 ربيخ حتفب ؟حرفأ امهيأب يردأ ام هللاو» :لاقو اًرفعج الب لبقف ءاهمسقي نأ لبقو ؛ربيخ

 اوبهذف ةشبحلا يرجاهم ةيقب امأو «ةمينغلا نم مهاطعأ ربيخ مسق املو (رفعج مودقب مأ

 ۰ .اًسأر ةئيدملا ىلإ مهيرارذو مهئاسن عم

 ىلإ ءاج دق ناكو - هنع هللا يضر - ةريره وبأ :حتفلا مت نأ دعب ربيخب اًضيأ هافاوو
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 هللا لوسر هاطعأف «ربيخ ىلإ جرخو نذأتسا مث ملسأف ءربيخ ىلإ يب هجورخ دعب ةنيدملا

 . ربيخ ةمينغ نم ءا
 املف «دجن ىلإ ةيرسب جرخ دق ناكو «ديعس نب نابأ - أ - حتفلا دعب هافاوو

 يي م ا

 : مخ نسق

 :اولاق .مهڙالج متي نأ لبق ةيدج حارتقاب ازواج نامآلا ىلع موهيلا لصح الو

 انيطعتو ؛مكنم اهب ملعأ نحنف «اهيلع موقنو اهحلصن «ضرألا هذه يف انعد !دمحماب
 .ءاش ىتم اهنم مهيلجي نأ ىلع كلذب يضرف «عرزلاو رمثلا نم اهنم جرخي ام فصن

 قيرط اوكلس نيح - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع مهالجأ ىتح كلذ ىلع اوقبف

 .ثبخلاو رشلا

 «مهس ةئام عومجم مهس لك ؛اًمهس نيثالثو ةتس ىلع ربيخ ةَ هللا لوسر مّسقو

 «يقابلا فصنلا مّسقو «نيملسملا بئاونل اًمهس رشع ةينامث وهو «فصنلا اهنم لزعف

 ةثالث سرافللو ءاّمهس لجارلل ىطعأف «ةازغلا ىلع ءاّمهس رشع ةيئامث اًضيأ وهو

 «مهسأ ةتس مهل تراصف «نيتئام سراوفلا ناكو «هسرفل نيمهسو هل اًمهس «مهسأ

 .اًمهس رشع انثا مهل راصف نيتئامو الأ ةلاجرلاو

 ربيخ تحتف امل - اهنع هللا يضر - ةشئاع تلاق ؛ماعطلاو رمتلاب ةيئغ ربيخ تناكو

 امدعب ليخنلا نم مهحئانم راصنألا ىلإ نورجاهملا درو ءرمتلا نم عبشن نآلا :انلق

 .ةنيدملا ىلإ ربيخ نم اوعجر

 :ةمومسم ةأش

 يبنلا لتق ىلع اورمآتو «مهثبخ ىلإ دوهيلا داع فوخلا بهذو ؛ءودهلا داع امدعبو
 دحأ :مكشم نب مالس ةأرما ةطساوب ةمومسم ةاش ب هللا لوسر ىلإ اودهأف هلك

 هنم لوانتو «هيف مسلا ترثكأف عارذلا هبجعي ةي هللا لوسر نأ تملع دقو «مهئاربك

 دوهيلاو ةأرملا لأسو «ةمومسم ةاش اهنإ :لاقو ءاهظفل مث ءاهكالو ةَ هللا لوسر
 رضی ال اين ناك نإو «هنم حيرتسن اكلم ناك نإ :انلق :اولاقو «مهتميرجب اوفرتعاف
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 لتقب رمأف مسلا اذه لجأ نم تام رورعم نب ءاربلا نب رشب نإ مث «ةأرملا نعو مهنع افعف

 .اًصاصق ةأرملا

 : كدف لهأ مالستسا

 هللا لوسر ناكو «(طئاح» ب مويلا فرعت «نيموي دعب ىلع ربيخ قرش يف ةيرق كدف

 ىلإ مهوعديل «ربيخ ىلإ هلوصو دعب كدف دوهي ىلإ دوعسم نب ةضيخم لسرأ دق لك
 مهب لماعي نأ اوبلطو «بعرلا مهلخاد ربيخ حتفب اوعمس املف «هيلع اوأطبأف .مالسإلا
 قفني . ةي هللا لوسرل ةصلاخ كدف ضرأ تناكف «مهنم كلذ لبقف «ربيخ لهأ ةلماعم

 .مهميأ جوزيو «مشاه ينب ريغص لوعيو «هسفن ىلع اهنم

 : ىرقلا يداو

 ىلإ  دوهي مهو  اهلهأ اعدو «ىرقلا يداو ىلإ ربيخ دعب لَك هللا لوسر راسو

 نب ريبزلا هلتفف لجر مهنم زربو ؛لاتقلل اوجرخو ءاوملستسي ملو اوملسي ملف «مالسإلا
 لتق املك ءالجر رشع دحأ مهنم لتق ىتح «يلع هلتقف ثلاث مث «هلتقف رخآ مث «ماوعلا

 ىتح «مالسألا ىلإ مهاعد ةالص ىلض املكو ءمالسإلا ىلإ ةيقبلا اعد لجر مهنم

 مناغم نوملسملا منغو ءاومزهنا ىتح حمر ديق سمشلا عفترت ملف مهيلع ادغ مث ءاوسمأ

 . مهنم كلذ لبقف بربيخ لهأ ةلماعم مهب لماعي نأ اوبلط مث .ةريثك

 ؛ : ءاصيت لهأ ةحلاصم

 عفد ىلع اوحلاصف «ىرقلا يداوو كدفو ربيخ رابخأ ءاميت دوهي ىلإ لصوو

 .نينمآ مهدالب يف اوثكمو «ةيزجلا

 : ةيفصب هؤانبو ب هجاوز

 نذإب يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد اهذخأف «يبسلا يف بطخأ نب يبح تنب ةيفص تناكو
 ةظيرق ةديس اهنإ «كل الإ حلصت ال اهنإ : كك هلا لرسرل ةباحصلا لاقف « يلي هللا لوسر
 ءاهجوزتو اهقتعأف «تملسأف مالسالا اهيلع ضرعو ءب هللا لوسر اهب اعدف «ريضنلاو

 .ءاسنلا ضعب ىلإ اهملسأو ءاهقادص اهقتغ لعجو



 2اس ريخ ةوزغ

 ىل] هتدوع يف لخأ «ءاميتو كدف لهأ هل عاطأو هىرقلا يداوو ربيخ حتف هل مت ملف

 ملْوَأَو ءاهب اًسورع حبصأف ةي هيلإ تفزف ةيفص تلح ءابهصلا دسب ناك اذإ ىتح ةنيدملا

 . اهب ينبي مايأ ةثالث ماقأو ؛نمسلاو طقألاو رمتلا نم سيحب اهيلع

 ةنس نم لوألا عيبر رهش يف وأ رفص رهش رخاوأ يف ةنيدملا مدق ىتح راس مث
 .(هال)



 ل ل عاقإلا تاذ ةوزبغ

 عاقرلا تاذ ةوزغ

 رامن ينب نم ودبلا عمجتب عمس ةنيدملاب نأمطاو «ربيخ نم ب هللا لوسر عجر املو

 وحن يف دصقو - هنع هللا يضر - نافع نب نامثع ةنيدملا ىلع لمعتساف «براحمو ةبلعثو

 نم اًعمج يقلف «ةنيدملا نم نيموي دعب ىلع «لخن هل لاقي اًعضوم ةباحصلا نم ةئامعبس

 ىلصف «ةالصلا تميقأو «لاتقلا ردي ملو ءاّضعب مهضعب فاخأو «ناقيرفلا براقتف «نافظغ

 عبرأ هل تناكف «نيتعكر ىرخألا ةفئاطلاب ىلصو «اورُخأت مث «نيتعكر ةفئاطب ل هللا لوسر

 .ثيداحألا يف ةيورم ىرخأ روص اهلو «فوخلا ةالص يهو «ناتعکر موقللو

 . ةنيدملا ىلإ اب هللا لوسر داعو «هعمج قرفتف ودعلا بلق يف بعرلا هللا ىقلأ مث

 اوفلف «يشملا لجأل تبقن نيملسملا مادقأ نأل «عاقرلا تاذب ةوزغلا هذه تيمسو

 اهنأك ةفلتخم ناولأ تاذ اهلابجو اهيضارأ نأل :ليقو «عاقرلا يهو «قرخلا اهيلع

 .ةوزغلا ناكمل مسا يه لب :ليقو «عاقر

 ؟ينم كعنمي نم

 ةرجش تحت موي تاذ لزن كك هللا لوسر نأ ةوزغلا هذه يف عقو ام عورأ نمو

 نم لجر ءاجف «اومانو راجشألا تحت سانلا قرفتو «مانو هفيس اهب قلعف «ةليلظ

 :لاقف . اًثلص هدي يف وهو ظقيتساف «مئان وهو ةَ هللا لوسر فيس طرتخاف «نيكرشملا

 .هدي نم فيسلا طقسف .1هللا» :لاق .؟ينم كعنمي نمف :لاق .٤ال» :لاق ؟ينفاختأ

 ملسالا ىلإ هاعدف .ذخآ ريخ نك : لاق ؟؟ىنم كعنمي نم» :لاقو دلي هللا لوسر هذخأف

 .هليبس ىّلخف «هنولتاقي موق عم نوكي الو «هلئاقي ال هنأ دهعلا ىطعأ هنكلو «ملسي ملف

 «ةرجهلا نم ةعبارلا ةئسلا يف تعقو ةوزغلا هذه نإ :نولوقي يزاغملا لهأ ةماعو

 هللا يضر - يرعشألا ىسوم ابأو ةريره ابأ نأل «ربيخ دعب ةعباسلا ةنسلا يف اهنأ حيحصلاو

 . مدقت امك ربيخ حتف دعب ةرم لوأ كي يبنلا ىلإ اءاج امنإ امهو «ةوزغلا هذه يف اناك - امهنع

 نيدتعملا بيدأتو «قرطلا نيمأتل ايارس ةدع اهدعبو ةوزغلا هذه لبق تلسرأ دقو

 .مالكلا لوطي ال ىتح اهركذ يوطن ؛نيعمجنملا قيرفتو



 د ا 07070707 0 را

 ءاضقلا ةرمع

 يف اهيلع قافتالا مت يتلا ةرمعلل ةئ هللا لوسر جرخ (ه۷) ةنس ةدعقلا يذ يف

 ؛ةندب نيتس هعم قاسو «يرافغلا مهر ابأ ةنيدملا ىلع فلختساو «ةببيدحلا حلص

 «شيرق ردغ نم اًرذح حالسلا هعم لمحو «يملسألا بدنج نم ةيجان اهيلع لعجو

 .ةملسم نب دمحم اهيلع سرف ةئام هعم ناكو «دعس نب ريشب هيلع لمعتساو

 غلب اذإ ىتح هريس لصاوو «نوملسملا هعم ىّبلو «ىّبلو ةفيلحلا يذ نم مرحأو
 نم نيتئام يف «يراصنألا يلوخ نب سوأ اهيلع فلخو «حالسلا عضو ججأي يداو

 يتلا ءادك ةينث نم ةكم لخدف «برقلا يف فويسلا «بكارلا حالسب مدقتو ؛ةباحصلا

 «فويسلا نوحشوتم نوملسملاو «ءاوصقلا هتقان ىلع وهو «نوجحلا ىلع هعلطت

 هنجحمب دوسألا رجحلا ملتساف «مارحلا دجسملا لحد ىتح «نوبليو يبلي هب نوقدحم

 نيفشاك تيبلا لوح نولمري ؛نوملسملا هعم فاطو - هتلحار ىلع وهو - فاط مث

 احشوتم ا هللا لوسر يدي نيب ةحاور نب هللادبعو «ةوقلاو ةوتفلا نأش «ىنميلا مهبكانم

 :لوقي «فيسلاب

 هليبس نعرافكلا ينبارلخ

 هلوسز يفريخلا لكف اولخ

 هليؤأت ىلع مكبرضن مويلا

 هليقمنعماهلا ليزيابرض

 هليل نع ليلخلا لهذيو

 اميف اولاق دقو - ةبعكلا يلامش - ناعقيعف لبج ىلع نيسلاج نوكرشملا ناكو
 :اولاق نولمري نيملسملا اوأر املف ؛برثي ىمح مهتنهو دق دفو مكيلع مدقي هنإ : مهنيب

 ةثالثلا طاوشألا يف اولمري نأ مهرمأ وَ هللا لوسر ناكو ءاذكو اذك نم دلجأ ءالؤه

 يف هنإف .دوسألا رجحلاو ينامبلا نكرلا نيب ام الإ «مهتوق نيكرشملا ىريل ىلوألا



 ءاضقلا ةرمع اا

 .نوكرشملا اهاري نكي مل ةهج يف «بونجلا
 دنع هيده رحن مث «طاوشأ ةعبس ةورملاو افصلا نيب ىعس فاوطلا نم غرف املف

 نطب ىلإ ةباحصلا نم الاجر ثعب مث ءنوملسملا لعف كلذكو «هسأر قلحو «ةورملا
 .مهكسن اوُدؤيف ةباحصلا نم كانه يقب نم يتأيو «حالسلا ىلع اونوكيل ججأي

 ةجوز تناكو - ةيلالهلا ثراحلا تنب ةنوميم اهلالخ جوزت مايأ ةثالث ةكمب ماقأو

 اهرمأ لكو ةبطخلا اهتغلب املف - سابعلا نبا ةلاخو بلطملادبع نب ةزمح ءادهشلا ديس

 مث «ةكم لخد ام لوأ رمتعا هنإف «لالح وهو لي ينلاب سابعلا اهجوزف «سابعلا ىلإ
 . الالح يقبف لح

 غلب املف «ةنيدملا ىلإ اًعجار ةكم كو هللا لوسر رداغ عبارلا مويلا ةحيبص يفو

 هللا يضر - ةنوميم هيلإ تفز كانهو «ماتأو اهب لزن ةكم نم لايمأ ةعست دعب ىلع فرس

 «هايؤر قيدصت نم هللا هابح امب اًرورسم احرف ةنيدملا ىلإ داع مث .اهب ىنبف - اهنع

 هيب فاوطب هقّرشو

 تنفدف فرسب تناك تيفوت امل - اهنع هللا يضر - ةنوميم نأ هللا ردق بيجع نمو

 .كانه

 ةيرس اهمهأ ةددعتم ثاهج ىلإ ايارس ةدع لسرأ ءاضقلا ةرمع نم ةَ هعوجر دعبو

 . لسالسلا تاذ ةيرس مث «ةثؤم



 ل لج جب ب٠ هب ب تس إب ةقؤم ةكرعم

 [(ه ۸) ةنس ىلوألا ىدامج]

 ورمع نب ليبحرش نأ ءارمألاو كولملا ىلإ ةي هللا لوسر بتك ركذ يف قبس

 ىلإ لب هللا لوسر باتك لماح - هنع هللا يضر - ريمع نب ثراحلا لتق دق ناك يناسغلا

 هيلع دتشا ةا هللا لوسر كلذ غلب املف «برحلا نالعإ ةباثمب كلذ ناكو «ىرصب ميظع

 ديز لتق نإ :لاقو «ةثراح نب ديز مهيلع رِّمأو «لتاقم فالآ ةثالث هماوق اًيِج زهجف
 .ةثراح نب ديز هلمح ضيبأ ًءاول دقعو «ةحاور نب هللادبعف رفعج لتق نإو ءرفعجف

 اوبأ نإف «مالسالا ىلإ مهوعديف «ريمع نب ثراحلا لتقم اوتأي نأ مهاصوأو

 الو ءاوردغت ال هللاب رفك نم اولتاق «هللا ليبس يف «هللا مساب اوزغا :لاقو ءمهولتاق

 اوعطقت الو ؛ةعموصب الزعنم الو ءاّيناف اًريبك الو «ةأرما الو ءًاديلو اولتقت الو ءاولغت

 . ٌءانب اومدهت الو «ةرجش الو «الخن

 بونجب - ناعم لزن ىتح شيجلا راسف «هعدو مث «عادولا ةينث ىلإ شيجلا عيشو

 ةرصنتم نم مهيلإ مضناو «مورلا نم فلأ ةئام يف بآمب لزان لقره نأ مهغلبف - ندرألا

 ؛ددملا هنم نوبلطيو هلي هللا لوسر ىلإ كلذ نوبتكي له نيتليل اورواشتف «فلأ ةئام برعلا

 امنإ - ةداهشلا يهو - هنوهركت يذلا نأب ةحاور نبا مهعجشف ؟برحلا ىلع نومدقي مأ
 انمركأ يذلا نيدلا اذهب لئاقن اي ل ام نحنو «هنوبلطت متجرخ

 نبا هللاو قدص :اولاقف «ةداهشلا امإو روهظلا امإ «نيبنسحلا ىدحإ الإ يه امو «هب هللا

 ةبيجعو ةبيهرو ةفينع ةكرعم ترادو .لاتقلل اوؤيهتو اوؤبعتو «ةتؤمب اولزنو اومدقتف «ةحاور

 يف نودمصيو - فلأ يتئام - اًمرمرع اًشيج نوهجاوي لئاقم فالآ ةثالث :رشبلا خيرات يف

 دقفيو «راهنلا لوط مهيلع مجهي حالسلاب نيججدملا ودعلا نم لئاهلا مكلا اذهو .ههجو

 .مهرحد يف حجني الو «هلاطبأو هئانبأ نم اريك

 حامر يف طاش ىتح لتاقو لئاق مث «لتاقو لئافف ةثراح نب ديز نيملسملا ةيار ذخأ

 ىتح «لتاقو لئافف بلاط يبأ نب رفعج ةيارلا ذخأ مث «هبر ليبس يف اًديهش ٌرخو «موقلا
 ذخأف «هنيمي تعطق ىتح لتاق مث ءاهرقعو ءارفشلا هسرف نع محنقا لاتقلا هقهرأ اذإ



 ةتؤم ةكر صم

 اهاقبأ ىتح هيدضعب اهنضتحاف «هلامش تحف ىنح اهل اًعفار لزي ملف «هلامشب ةيارلا

 كلذ لك «ةيمرو ةنعط نم نوعستو عضب هتباصأ نأ دعب ليف نأ ىلإ «ءامسلا وج يف قفخت
 نع محتقاو «مدقتو ةيارلا ذخأف ةحاور نب هللادبع ةبون تءاجو «هدسج نم لبقأ اميف

 . ليف ىتح لتاقب لزي مل مث «ةعمعملا هسرق
 ىلع اوحلطصا :نيملسملل لاقو مقرأ نب تباث اهذخأ ةيارلا طقست ال ىتحو

 ؛هللا فويس نم فيس ىلإ ةيارلا تلقتنا كلذبو «ديلولا نب دلاخ ىلع اوحلطصاف «لجر

 «فايسأ ةعست هدي يف تعطقنا ىتح ريظنلا عطقنم الانق لتاقف ديلولا نب دلاخ مدقتو

 لاقتنابو «ةثالثلا داوقلا لتقمب مويلا سفن يف ةنيدملاب هباحصأ ةي هللا لوسر ربخأو

 . هللا فويس نم افيس هاّمسو «ديلولا نب دلاخ ىلإ ةدايقلا

 هنع هللا يضر - دلاخ رّيغ اوحبصأ املف ءامهرقم ىلإ ناقيرفلا عجر راهنلا ءاهتنابو
 ةنميملاو «ةئميم ةرسيملاو ؛ةقاس ةمدقملاو «ةمدقم ةقاسلا لعجف ءركسعلا بيترت -

 ةفيفخ ةشوانم دعبو «بعرلا هلخادف نيملسملل لصو دق ددملا نأ ودعلا نظف «ةرسيم

 «ةعدخ نوكت نأ نم اًقوخ ؛مدقتلا ىلع ودعلا ءىرتجي ملف «نيملسملاب رخأتي دلاخ أدب

 ناقيرفلا زجاحت مث ءودعلا نوشواني مايأ ةعبس اوثكمو :هتؤم ىلإ نوملسملا زاحناف

 نوديكي مهنأو «نيملسملا ىلع ىلاوتت تادادمالا نأ اونظ مورلا نأل «لاتقلا عطقناو

 نيملسملا ةفك تناك كلذبو «صلختلا مهنكمي ال ثيح ءارحصلا ىلإ مهورجيل مهب
 .ةوزغلا هذه يف ةحجار

 ؛فرعي ملف ودعلا ىلتق ددع امأ «نيملسملا نم الجر رشع انثا ةوزغلا هذه يف ليو

 .ةرثكب اوف مهنأ الإ

 : لسالسلا تاذ ةيرس

 ميكح لمعب مايقلا كي هللا لوسر ىأر ةنؤم ةكرعم يف ماشلا برع فقومل اًرظنو

 هللا يضر - صاعلا نب ورمع مهبلإ لسرأف «مهبناجب مايقلاو «نامورلا ةرصن نع مهُمكي
 نم تناك هيبأ مأ نأل :مهفلأتسيل اًسرف نوثالث مهعمو ةباحصلا نم ةئامثالث يف - هنع

 املف «مورلا بناجب مهمايق ىلع اًسرد مهنقليلف اوبأ نإف - مهلئابق ىدحإ - ىلب ةليبق

 ةارس نم نيتئامب هدهأف لَو هللا لوسر نم ٌدمتساف ءاّريبك اًعمج مهل نأ هغلب مهنم برق



 س ةو

 ريمألا وه صاعلا نب ورمع ناكو «حارجلا نب ةديبع وبأ مهيلعو «راصنألاو نيرجاهملا
 اورف مهيلع مجه املف ءاعمج يقل ىتح ةعاضق دالب خّودف تالصلا مامإو ماعلا

 . اوقّرفتو
 نيملسملا نأل «ةيرسلا هذه تبسن اهيلإ: «ىرقلا يداو ءارو ءامو ةعقب لسالسلاو

 ةكرعم هيف تعقو يذلا رهشلا دعب يأ (ه۸) ةنس ةرخآلا ىدامج ىف كلذ ناكو ءاهب اولزن

 . ةتؤم



 ل ةيركملا ةكف حتف : مظعألا حتفلا

 ةمركملا ةكم حتف : مظعألا حتفلا

 : ءافخإلاو دادعتسالاو بيسلا

 ٠ وهو «ةمركملا ةكم ةي هلوسرل ىلاعت هللا حتف ةرجهلا نم (۸) ةنس ناضمر يفو

 ءءامسلا لهأ هب رشبتساو «هدلبو هتيب هب ذقنأو ءهلوسرو هنيذ هب هللا زعأ « ءمظعألا حتفلا

 . اًجاوفأ هللا نيد يف سانلا هب لخدو

 ةعازخ نيبو مهنيب ثناكو N ل

 ةيبيدحلا ةنده تعقو املف «مالسإلا روهظب اهران تفتخا ةيلهاجلا يف تارأثو ءامد

 ءام ىلع مهو ءاليل ةعازخ ىلع (ه8) ةنس نابعش رهش يف اوراغأو ءركب ونب اهمنتغا

 مهولتاق ىتح ةكم ىلإ مهودراطو «نيرشع ىلع وبري ام مهنم اولتقف «ريتولا :هل لاقي

 .حالسو لاجرب اًرس شيرق مهتناعأو ؛اهيف

 ددع ملسأ دق ناكو ؛ةيبيدحلا دهع يف نيملسملا عم تلخد دق ةعازخ تناكو

 .هنم يسفن عنمأ امم مكنعنمأل هللاو :لاقف ءربخلا ةي هللا لوسر اوغلبأف ءمهنم

 ىلإ نايفس يبأ لاسرإب تعرسأف ءاهجئاتن تفاخو ءاهتلعف ءوسب شيرق تسحأو

 ةبيبح مأ نينمؤملا مأ هتثبا ىلع لزن ةنيدملا ءاج املف ؛ةدملا يف ديزيو دقعلا دشيل ةنيدملا

 !ةينباي :لاقف «هنع هتوطف ةَ هللا لوسر شارف ىلع سلجي نأ دارأو = اهنع هللا يضر -

 تنأو للك هللا لوسر شارف وه :تلاق ؟ينع هب تبغر مأ شارفلا اذه نع يب تبغرأ

 .رش يدعب كباصأ دقل هللاو :لاق «سجن كرشم

 كي هلا لوسر مّلكيل ركب يبأ ىلإ بهذف ءاًئيش دري ملف همّلكف ل هللا لوسر ءاج مل
 هيلع راشأو «رذتعاف اًيلع ىتأف «مالكلا يف دّدشو «ىبأف رمع ىتأف «لعافب انأ ام :لاقف

 .لعفف «عجريو سانلا نيب ريجي نأ
 نيذلا بارعألارشتساو «كلذب هباحصأ رمأو ءوزغلل رهجتف لب هللا لوسر امأ

 اهنغبن ىتح «شيرق نع رابخألاو نويعلا ذخ مهللا» :هللا اعدو ربخلا متكو «ةنيدملا لوح

 . (اهدالب يف



 س سس تبت بى بس ةيركملا ةكم عتق ؛ مظمألا حنفلا

 نطب ىلإ ناضمر لئاوأ يف - هنع هللا يضر - ةداتق ابأ لسرأ نامتكلا يف ةدايزو

 .ةيحانلا هذه ديري هنأ ناظلا نظيل ؛ةنيدملا نم اليم نيثالثو ةنس دعب ىلع «مضإ

 «مهيلإ ةئ هللا لوسر ريسمب هيف مهربخي شيرق ىلإ اًباتك ةعتلب يبأ نب بطاح بتكو
 دادقملاو اًيلع لسرأف «ءامسلا نم ربخلا لي هللا لوسر ىتأف «لعُج ىلع ةأرما هاطعأو

 (باتك اهعم ةنيعظ اهب نإف «خاخ ةضور ىلإ اوقلطنا :لاقو :قوتجلا اًدئرمو ريبزلاو

 نجرختل :اولاقف «باتك يعم ام :تلاقف «باتكلا اهنم اوبلظو اهوتأف ءاهنم هوذخف

 اي اذه ام» :لاقف لي هللا لوسر هب اوتأف ءاهصاقغ نم هتجرخأف ؛كّتدرجنل وأ باتكلا

 مهنومحي ةبارق مهيف هل تسيلو «اًدلوو ةريشعو الهأ ةكم يف هل نأب رذتعاف ؟؟بطاح

 «مالسالا نع اًدادترا هلعفي ملو «هلهآ اهب نومحي ادي مهدنع ذختي نأ دارأف ءاهلجأل

 هللا ناخ دق هنإف «هقنع برضأ هللا لوسر اي ينعد :رمع لاقف «رفکلاب يضر الو

 لهأ ىلع علطا هللا لعل كيردي امو ءاّردب دهش دق هنإ» :هلكي لاقف .قفان دقو «هلوسرو

 هلوسرو هللا :لاقو ءرمع انيع تفرذف «مكل ترفغ دقف منثش ام اولمعا :لاقف «ردب

 . ملعأ

 : ةكم ىلإ قيرطلا يف

 هعمو «ةكم ىلإ اهجتم «ةنيدملا ةي هللا لوسر رداغ (ه6) ةنس ناضمر نم زشعلو

 . يرافغلا مهر ابأ ةئيدملا ىلع لمعتساو «نيملسملا نم فالآ ةرشع

 همع نبا هيقل ءاوبألابو . اًرجاهم اًملسم هلهأ عم سابعلا همع هيقل ةفحجلا غلب املو

 ىقلي ناك هنأل ءامهنع ضرعأف ةيمأ يبأ نب هللادبع هتمع نباو ثراحلا نب نايفس وبأ

 ىقشأ كتمع نباو كمع نبا نكي ال :ةملس مأ هل تلاقف ءوجهلاو ىذألا ةدش امهنم

 فسوي ةوخإ لاق ام هل لقو «ههجو لبق نم هتثا :نايفس يبأل يلع لاقو «كب سانلا

 لاقف «لعفف [41:فسربا نيل نكح نو اتع ا رتا دق اتا : فسويل

 هدشنأف .[1":فسربا يرحل محيا رهو كل هنأ عقب وبا کیم برات الا :ذل
 . اًقباس هب لعف امع رذتعاو اهيف هحدم اًنايبأ نايفس وبأ

 مث «راطفالاب سانلا رمأو ءرطفأ سانلا ىلع قش موصلا نأ ئأرو اًديدك غلب املو

 لك ؛ران فالآ ةرشع اودفوأف شيجلا رمأف «ءاشع نارهظلا رمب لزن ىتح هريس لصاو
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 .- هنع هللا يضر > باطخلا نب رمع سرحلا ىلع لعجو «هتدح ىلع

 نب ليدبو :مازح نب ميكح هعمو ءاّئيش ملعب الو «بقرتي اًقئاخ نايفس وبأ جرخو

 هذه :ليدب لاق اًركسع الو طق انارين ةليللاك تيأر ام :لاق نارينلا ىأر املف «ءاقرو

 .اهركسعو اهنارين هذه نوكت نأ نم لذأو ّلقأ ةعازخ :نايفس وبأ لاق «ةعازخ

 : لَك هللا لوسر يدي نيب نايفس وبأ

 عمس املف «لوجتي ةي هللا لوسر ةلغب ىلع - هنع هللا يضر - سابعلا ناكو

 يبأ كادف ؟كلام :لاق .معن :لاق ؟لضفلا ابأ :لاقف ؟ةلظنح ابأ :لاقف هفرع توصلا

 .هللاو شيرق حابصاو «سانلا يف ب هللا لوسر اذه :لاق .يمأو

 بكراف «كقنع نبرضيل كب رفظ نئل هللاو :لاق .يمأو يبأ كادف ؟ةليحلا امف :لاق

 هآر باطخلا نب رمعب رم املف «بكرف ةا هللا لوسر كب ينآ ىتح ةلغبلا هذه زجع يف

 ىلإ دتشاو ؛دهع الو دقع ريغب كنم نكمأ يذلا هلل دمحلا ؟هللا ودع ؟نايفس وبأ :لاقف

 يف هنذأتساو رمع لحد مث لي هللا لوسر ىلإ قبسف ةلغبلا سابعلا ضكرو لي هللا لوسر

 ال :لاقو كي هللا لوسر سأرب ذخأو «هترجأ ينإ : سابعلا لاقف «نايفس يبأ قنع بريف

 هب بهذا :سابعلل لاق مث ؛تكاس لَو هللا لوسرو ءرمع رثكأو «ينود دحأ ةليللا هيجانب

 .هب يننأف تحبصأ اذإف كتيب ىلإ
 نأ كل نأي ملأ !نايفس ابأ اي كحيو» : ةي هللا لوسر لاق حبصلا يف هب ءاج املف

 . هللا الإ هلإ ال نأ ملعت

 ينع ىنغأل هريغ هلإ هعم ناك ول «كلصوأو «كمركأو «كملحأ ام :نايفس وبأ لاق

 .دعب اًنيش
 .اهللا لوسر ينأ ملعت نأ كل نأي ملأ !نايفس ابأ اي كحيو» :لاق

 .ءيش اهنم نالا ىتح سفنلا يف نإف هذه اّمأ :لاق

 .قحلا ةداهش دهشو ملسأف «كقنع ٍبَرْصُت نأ لبق مِلْسُأ :سابعلا لاقف

 :لاق اًئيش هل لعجاف رخفلا بحي لجر نايفس ابأ نإ !هللا لوسراي :سابعلا لاقف

 لخد نمو «نمآ وهف هباب هيلع قلغأ نمو ءنمآ وهف نايفس يبا راد لخد نم «معن»
 .انمآ وهف مارحلا دجسملا
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 : ةمركملا ةكم ىف ةَ هللا لوسر لوخد

 نايفس ابأ سبحي نأ سابعلا ٌرَمْأو ءةكم ىلإ كك هللا لوسر مَّدقت حابصلا يفر

 لئابقلا ترمف «لعفف ءاهاريف هللا دونج هب رمت ىتخ «لبجلا مطخ دنع يداولا قيضمب

 ونب الثم) .نالف ونب :لوقيف ؟هذه نم !سابع اي :لاق ةليبق هب ترم املك ءاهتايار ىلع

 ةدابع نب دعس اهتيار لمحي ءراصنألا ةبيتك ترم ىتح .نالف ينبلو يل ام :لوقيف (ميلس

 اذبح !سابع اي :لاقف «ةبعكلا ُلَحَمْسُت مويلا «ةمحلملا موي مويلا !نايفس ابأ اي :لاقف

 .رامذلا موي

 ىري الو «راصنألاو نورجاهملا اهيف ءءارضخلا هتبيتك يف لكي هللا لوسر رم مث

 يف و هللا لوسر اذه :لاق ؟ءالؤه نم !سابع اي !هللا ناحبس :لاقف «ديدحلا الإ مهنم

 كيخأ نبا كلم حبصأ دقل . ةقاط الو لبق ءالؤهب ٍدحأل ام :لاق «راصنألاو نيرجاهملا

 .نذإ معن :لاق .ةوبنلا اهنإ !نايفس ابأ اي :سابعلا لاق . اًميظع

 هيف هللا مظعي موي اذه .دعس بذك» :ِلكي لاقف دعس ةلاقمب لك هللا لوسر َربْخَأ مث

 .سيق هنبال اهعفدو «دعس نم ةيارلا ذخأو ؛ةبعكلا هيف ىسكت مويو «ةبعكلا

 رشعماي :هتوص ىلعأب خرصو «ةكم لخد ىتح نايفس وبأ عرسأ لك هرورم دعبو
 «نمآ وهف نايفس يبأ راد لخد نمف «هب مكل لبق ال اميف مكءاج دق «دمحم اذه !شيرق

 لخد نمو «نمآ وهف هباب قلغأ نمو :لاق ؟كراد انع ينغت امو .هللا كلتاق :اولاق

 . مارحلا دجسملا ىلإو مهتويب ىلإ سانلا عرسأف «نمآ وهف مارحلا دجسملا

 لخدي نأ ةرسيملا دئاق ديلولا نب دلاخ رمأ ىوط يذ ىلإ لكي هللا لوسر لصو املو

 ىلع هيفاوي ىتح اًدصح هدصحي دحأ هل ضرع نإو «ىدك قيرط نم اهلفسأ نم ةكم
 نم اهالعأ نم ةكم لخدي نأ لَك هللا لوسر ةيار لماحو ةنميملا دئاق ريبزلا رمأو .افصلا

 دئاق ةديبع ابأ رمأو « لي هللا لوسر هيتأي تح حربي الو نوجحلاب هتيار زرغيو ؛ءادک

 . كو هللا لوسر يدي نيب ةكمب لزني ىنح يداولا نطب ذخأي نأ هل حالس ال نمو ةلاجرلا
 انيطعأ الإو «مهعم انك ءيش مهل ناك نإ :اولاق «ةمدنخلاب اًشابوأ شيرق تشبوو

 .نوقابلا ٌرفو «ةفيفخ ةشوانم يف مهنم رشع ينثا دصح دلاخ مهب ّرم املف ءانلئُس يذلا

 نانثا هلاجر نم ليو ءافصلا ىلع ةا هللا لوسر ىفاو ىنح ةكم سوجي دلاخ مدقت مث



 ڪڪ ا افا

 .هنع اذشو قيرطلا الض

 ةملس مأ اهيف ةبق برضو «حتفلا دجسم دنع نوجحلاب ةيارلا بصنف ريبزلا امأ

 مث ءاليلق حارتساف وكي هللا لوسر ءاج ىتح حربي ملو - امهنع هللا يضر - ةلوميمو

 لخد ىتح «حتفلا ةروس أرقي وهو «هثداحي - هنع هللا يضر - ركب وبأ هبناجبو «راس

 تیبلاب فاطو «دوسألا رجحلا ملتساف ءراصنألاو نورجاهملا هلوحو «مارحلا دجسملا

 لعجف ءاًمنص نوتسو ةئامثالث تيبلا لوح ناكو ءاّمرحم نكي ملو «ةلحارلا ىلع وهو

 قل هابل ٠٠ :هرس اوهر نك لاي نإ لنا نهرو حلا جل :هدي يف دوعب اهنعطي
 . اههوجو ىلع طقاستت مانصألاو [:؟:ابم) ديمي امو لطب ئْ امو

 : اهيف ةالصلاو ةبعكلا ريهطت

 ءاهحتفب رمأو ءةبعكلا حاتفم هنم ذخأف ةحلط نب نامثع اعد فاوطلا نم غرف املف
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 م + تج ررصلا نم اهِيف احب ريو «ترسكو تجر خاف مانصالا نم اهيف امب رمآ مث

 ىلع وهو «هلباقي يذلا رادجلا لبقتساو «بابلا قلغأف «لالبو ديز نب ةماسأو وه اهلخد
 یلصف «ةدمعأ ةثالث هءاروؤ «نادومغ هنيمي نعو دومع هراسي نعو «عرذأ ةثالث دعب

 .هللا دځوو ؛هيحاون يف رکو «تيبلا يف راد مث «نيتعكر

 : مكيلع بيرثت ال

 يتداضعب ذخأف ءافوفص مارحلا دجسملا تألم.دق شيرق تناكو «بابلا حتف مث

 .ةيلهاجلا رومأ طقسأو «مالسإلا ماكحأ نم اًريثك اهيف نيب ةغيلب ةبطخ بطخف بابلا

 :اولاق «مكب لعاف ينأ نورت ام !شيرق رشعم ايا :لاق مث ءاهتوخن باهذ نع نلعأو

 .ميرك خأ نباو «ميرك خأ .اًريخ

 .؛ءاقلطلا متنأف اوبهذا .مويلا مكيلع تيرثث ال١ :لاق

 :لاقو ءةحلط نب نامثع ىلإ حاتفملا درو «مارحلا دجسملا يف سلجو لزن مث

 :«ملاظ الإ مكنم اهعزنپ ال «ةدلات ةدلاخ اهوذخ»

 : ةعيبلا

 ىلع سانلا عياب مث ءوعدي هيدي عفرف «تيبلا ىلإ رظني ثيح هيلع العف افصلا تأ مث
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 حرفف - هنع هللا يضر - قيدصلا ركب يبأ دلاو ةفاحق وبأ ذئموي ملسأ نممو «مالسإلا

 الو اًئيش هللاب نكرشي ال نأ» : ىلع لاجرلا دعب ءاسنلا عياب مث «همالسإب ةي هللا لوسر

 الو نهلجرأو نهيديأ نيب هنيرتفي ناتهبب نيتأي الو نهدالوأ نلتقي الو نينزي الو نقرسي

 . «فورعم يف هنيصعي

 «ةركنتم ةبقنتم تءاج «نابفس يبأ ةأرما ةبتع تنب دنه ءاسنلا نم ذئموي عياب نممو

 لوسراي :تلاق ةعيبلا اهل تمت املف «ةزمح شعنب تلعف دق تناك امم اهسفن ىلع افوخ

 اب مث : اار لهأ نم اولثي نأ ىلإ بأ ءابخ لعأ نم ىضرألا هجو ىلع ناك اب 14ا

 لاقف «كئابخ لهأ نم اوزعي نأ ىلإ بحأ ءابخ لهأ ضرألا هجو ىلع مويلا حبصأ

 .«هديب دمحم سفن يذلاو اًضيأو» :ةلكي هللا لوسر

 راي هللا لوسر سلجم نم لفسأ سلج دق - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع ناكو

 .ةحفاصم ريغب اًمالك ءاسنلا ةعيب تناكو هلع مهعيابيو سانلا علب

 ةرجهلا لهأ بهذ» :لاقف ةرجهلا ىلع هيب هللا لوسر اوعيابيل سانلا ضعب ءاج دقو

 .«اورفناف مترفنتسا اذإو «ةينو داهج نكلو ؛ةكم حتف دعب ةرجه ال ءاهيف امب

 : مهؤامد تردهأ سانأ

 ؛مهمئارج تربكو « مهبونذ تمظع سانأ ءامد ذئموي رّدْهَأ دق ل هللا لوسر ناكو

 «تبحر امي ضرألا مهيلع تقاضف ؛ةبعكلا راتسأب نيقلعتم اوناك ولو ىتح مهلتقب رمأف

 نيذلا امأف «ملسأف هللا ةيانع هتكردأ نم مهنمو «لِيقَو باذعلا ةملك هيلع تقح نم مهنمف

 ةعبرأ «لطخ نبال ةئيقو «ليفن نب ثراحلاو « ةبابص نب سيقمو «لطخ نبا : مهف اولي
 مأ نوكت نأ لامتحا عم «دعس مأو «يعازخلا لطالط نب ثراحلا اًضيأو :لاقي ءرفن

 .رفن ةتس وأ ةسمخ «نذإف «لطخ نبا ةالوم يه دعس

 - اوملسأو اوؤاجف مهل نمؤتسا مث ءاوفتخا وأ اوبره دق اوناكو - اوملسأ نيذلا امأو

 ىرخأ ةنيقو ءدوسألا نب رابهو «لهج يبأ نب ةمركعو «حرس يبا نب دعس نب هللادبع مهف

 ةبتع تنب دنهو «برح نب يشحوو «ريهز نب بعك اًضيأو :ليق «رفن ةعبرأ «لطخ نبال

 .رفن ةعبس .نايفس يبأ ةأرما

 ناوفص مهنم «مهژامد ترِْهَأ دق نوكي نأ نود مهسفنأ ىلع اًثوخ نورخآ یفتخاو
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 .دمحلا هللو «مهلك ءالؤه ملسأ مث ءورمع نب ليهسو «ةيمأ يبأ نب ريهزو «ةيمأ نبا

 : حتفلا ةالص

 - اهنع هللا يضر - بلاط يبأ تنب ءىناه مأ تيب يف ىحض لكي هللا لوسر لخدو

 دق ءىناه مآ تناكو «نيتعكر لك يف ملسي «حتفلا ةالص تاعكر ينامث ىلصو لستغاف

 تلأسف ءامهلتقي نأ - هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب ىلع دارأو ءاهل نيومح تراجأ

 .«ءىناه مأ اي ٍترجأ نم انرجأ دقا :لاقف ةي هللا لوسر

 : ةبعكلا رهظ ىلع نذؤي لالب
 ناكو «ةبعكلا رهظ ىلع نذأف الالب هلك هللا لوسر رمأف طلا اللص تقر ناعر

 ظاغأ ام ردقب نيملسملا كلذ عار دقو ؛مالسإلا روهظ نع نالعإ ةباثمب كلذ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيكرشلا

 : ةكمب لي هللا لوسر ةماقإ

 دلبو هدلب اهنأل یا هللا لوسر اهب ميقي نأ راصنألا فّرخت ةكم حتف مت املو

 نم غرف املف وعدي هيدي اًعفار ءافصلا ىلع ءب هللا لوسر ناك نيح كلذو هموقو هنريشع

 بهذو راصنألا نأمطاف !مكتامم تامملاو مكايحم ايحملا ؛هللا ذاعم» : مهل لاق ءاعدلا

 .اوحرفو مهفوخ

 نم اهرّهطيو ءمالسإلا ملاعم ددجي اًموي رشع ةعست ةكمب لك هللا لوسر يقب . معن

 رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم :هيدانم ىدانو «مرحلا باصنأ ددج دقو «ةيلهاجلا راثآ

 .هرّسك الإ اًمنص هتیب يف عدي الف

 : ةانمو عاوسو ىزع مده

 اًسراف نيثالث يف ديلولا نب دلاخ ةي هللا لوسر ثعب ناضمر نم نيرشعو سمخلو

 .مهمانصأ ربكأ تناكو ءاهمدهو ءاهيلإ هجوتف ءاهلكيهو ىزعلا مدهيل ؛ةلخن ىلإ

 «ليذهل منص مظعأ وهو ؛عاوس مدهل هسفن ناضمر يف صاعلا نب ورمع لسرأ مث

 «همدهو هيلإ بهذف ةكم يقرش لامش اًرتموليك )۱۵١( ةبارق ىلع طاهرب هلكيه ناك



 ]خس حبب سنت تب ةمركملا ةكم حتف : مظعألا حفلا

 .هرجع نم ىأر امل هنداس ملسأو

 يف ةانم ىلإ هسفن ناضمر يف - هنع هللا يضر - يلهشألا ديز نب ديس ثعب مث

 سوألاو ناسغو ةعازخو بلك منص يهو ؛ذيدق دنع للشملاب تناكو «اًسراف نيرشع

 .اهلكيه مدهو ءاهرسكو اهاتأف «جرزخلاو

 : ةميذج ينب ىلإ دلاخ ثعب

 هعمو «مالسإلا ىلإ مهوعديل ةميذج ينب ىلإ لاوش رهش يف ديلولا نب دلاخ ثعب مث

 مالسالا ىلإ مهاعد املف ؛ميلس ينبو راصنألاو نيرجاهملا نم الجر نوسمخو ةثامثالث
 نبا ىبأف «هريسأ لجر لك لتقي نأ اموی رمأ مث ,مهرسأو مھلتقف ءانأبص ءانأبص :اولاق

 مهللا : نيترم لاقو «هيدي عفرف ةي يبنلل كلذ اوركذ اوعجر املو «كلذ هباحصأو رمع
 ىطعأو «مهالتق ىدوف «لامب - هنع هللا يضر = اًيلع ثعب مث ؛دلاخ عنص امم كيلإ أربأ

 . مهل هكرتف لصف لضفو ؛مهلاومأ نم عاض ام لدب

 اوعجر املف «دلاخ هلعف ام لجأل رشو مالك فوع نب نمحرلادبعو دلاخ نيب ناكو

 ناك ول هللاوف «يباحصأ كنع عد ءدلاخ اي الهم» :لاق كلذب لي هللا لوسر اوربخأو

 .؟هتحور الو يباحصأ نم لجر ةودغ تكردأ ام «هللا ليبس يف هتقفنأ مث اًبهذ ُدْحَأ



 N ہہ سه سس ني ةوزف

 نينح ةوزغ

 نزاوه اهتمدقم يفو «ىروشلل ناليع سيق لئابق فارشأ تعمتجا ةكم حتف مت املو
 ءانوزغي نأ لبق هوزغنلف ءانع هل ةيهان الو .هموق لاتق نم دمحم غرف دق :اولاقف «فيقثر

 عمج دشحتف «ىرصنلا فوع نب كلام اهتدابقل اوراتخاو «برحلل مهرمأ اوعمجأف

 ةمصلا نب ديرد مهيف ناكو ءمهلاومأو مهيرارذو مهءاسن مهعمو «ساطوأب لزنو «ريبك

 «كلذ نع الام لأس ناويحلاو نايبصلا تاوصأ عمس املف «يأرلا ةلاصأب روهشملا

 نأض ىعار :لاقف «مهنع لئاقيل هلامو هلهأ لجر لك فلخ لعجأ نأ تدرأ :لاقف

 نإو «هحمرو هفيسب لجر الإ كعفني مل كل تناك نإ اهنإ ؟ءيش مزهنملا ُدري لهو «هللاو
 كلام لبقي ملف ؛مهدالب ىلإ مهّدري نأ راشأو «كلامو كلهأ يف َتْحِضُ كيلع تناك

 يداو بئاجب «نينح يداو ىلإ نيلتاقملاب لقتناو «ساطوأ يداو يف مهعمجو ؛هيأر
 .نئامك هيف بصنو «ساطوأ

 «لاوش رهش نم سداسلا تبسلا موي ةكم نم جرخف مهعمجتب اَب هللا لوسر ملعو
 ىلع لمعتساو «اهتادأب عرد ةئام ةيمأ نب ناوفص نم راعتساو ؛لتاقم فلأ رشع انثا هعمو

 .ديسأ نب باتع ةكم

 «مهتحلسأ برعلا اهيلع قلعت تناك ةميظع ةردس نوملسملا ىأر قيرطلا يفو

 لعجا : هب هللا لوسرل مهضعب لاقف !طاونأ تاذا : اهل لاقي ءاهدنع نوفكعيو نوخبذيو

 : ىسومل ىسوم موق لاق امك متلق ربكأ هللا» :لاقف طاونأ تاذ مهل امك طاونأ تاذ انل

 ناك نم ننس نبكرتل ؛نئسلا اهنإ «نولهجت موق مكنإ :لاق «ةهلآ مهل امك الإ انل لعجا
 . ؟مكلبق

 . ب هللا لوسر ىلع كلذ قشف «مويلا بلغن نل :شيجلا ةرثكل اًرظن مهضعب لاقو

 مسبتف «مهئاشو مهمعنو مهنعظب نزاوه جورخب هربخأو «سراف ءاج ةيشع ناك املو

 .هللا ءاش نإ اًدغ نيملسملا ةمينغ كلت :لاقو

 ..نينح يداو ىلإ لك هللا لوسر لصو (ه۸) ةنس لاوش رهش نم ةرشاعلا ةليللا يفو



 ل

 ءاولو «بلاط يبأ نب يلعل نيرجاهملا ءاول ىطعأف «هيف لخدي نأ لبق اًرحس هشيج أبعف

 لئابقل ةيولأ ىطعأو ءرذنملا نب بابحلل جرزخلا ءاولو «ريضح نب ديسأل سوألا
 يهو «يداولاب ردحنت شيجلا ةمدقم تأدب مث «رفغملاو ةضيبلاو نيعرد سبلو «ىرخأ

 اهنأك لابنلا مهيلع رطمي ودعلا ذإ هيف طحنت يه امنيبف «هيف ودعلا نئامك دوجوب ملعت ال
 ؛ةأجافملا هذهب شيجلا ةمدقم تبرطضاف ءدحاو لجر ةدش اهيلع شو ءرشتنم دارج

 ةميزه تراصف «مهفلخ ناك نم مهعبتو «نيملسملا نم اهيف ناك نم ةماع فشكناو
 .ةماغ

 ال :نايفس وبأ لاقف «مالسالاب دهعلا يثيدح ضعبو نيكرشملا ضعب كلذ ٌرَسَو
 :رخآ هل لاقو «مويلا رحسلا لطب الأ :ناوفصل خأ لاقو «رحبلا نود مهتميزه يهتنت

 وهو - ناوفص امهيلع بضغف اّدبأ اهنوربجي ال هللاوف ؛هباحصأو دمحم ةميزهب رشبأ

 . امهارهتناو - مالسإلاب دهعلا ثيدح وهو - لهج يبأ نب ةمركعو - كرشم

 مدقتيل هتلغب ضكري قفطو راصنألاو نيرجاهملا نم ليلق يف تبثف ةَ هللا لوسر امأ

 :لوقي وهو ءودعلا وحن
 بذلك الي ب نلا كك

 يتنعطعيبيتلاروربع نباانأ

 ءودعلا وحن عرسي الئل هباكرب سابعلاو «هتلغب ماجلب ثراحلا نب نايفس وبأ ذخأو

 يروهج ناكو سابعلا رمأو «هرصنتساو هبر اعدو ةلغبلا نع لك هللا لوسر لزنف

 ؟ةرمسلا باحصأ نيأ !الأ - هتوصب يداولا المو - ىدانف «هباحصأ يداني نأ ؛توصلا

 عمتجا اذإ ىتح «كيبل «كيبل :نولوقي ءاهدالوأ ىلع رقبلا ةفطع توصلا وحن اوفطعف

 .اولتتقاو «ودعلا اولبقتسا ةئام مهنم

 بئاتك تقحالتو «جرزخلا نب ثراحلا ينب ىلإ مث «راصنألا ىلإ ةوعدلا تفرصو

 هتنيكس هللا لزنأو «ميظع عمج ةي هلوح عمتجا ىتح «ىرخألا ولت ةدحاو «نيملسملا

 لاتقلا مدتحاو نوملسملا ّركف ءاهوري مل اًدونج لزنأو «نينمؤملا ىلعو هلوسر ىلع

 :لاقو «موقلا هوجو اهب ىمرف بارت نم ةضبق ذخأو «سيطولا يمح نآلا» لي لاقف
 اوقرفت ىنح ءاًربدم مهرمأو اًليلك مهذح لزي ملف «ًابارت مهنيعأ ألمف ؛اهوجولا تهاشا



 ۷ ا اا ا نيج ةوزق

 اورسأو «يرارذلاو ءاسنلا اوذخأ ىتح ةو رسايو نولتقي نوملسملا مهعبتو ءاويرهو

 نم ريثك ملسأو .ةغلاب تاحارج ديلولا نب دلاخ ذئموي حرجو «نيبراحملا نم اًريثك

 : نيكرشملا ةدراطم

 ءرثكألا مهو «فئاطلاب تقحل ةقرف .قرف ثالث اوقرفت نوكرشملا بره املو

 ابأ ساطوأ ىلإ ب هللا لوسر لسرأف «ساطوأب تركسع ةقرفو «ةلخنب تقحل ةقرفو

 نم ةعامج يف - امهنع هللا يضر - يرعشألا ىسوم يبأ مع «يرعشألا رماع

 يرعشألا رماع وبأ دهشتسا دقو «مئانغلا نم مهعم ناك امب رفظو «مهددبف «نيملسملا

 . اًروصنم اًرفظم عجرف - هنع هللا يضر - يرعشألا ىسوم وبأ هفلخو ؛ةكرعملا هذه يف

 تكردأف ءةلخن ىلإ نيمزهنملا نيكرشملا لولف نيملسملا ناسرف نم ةفئاط تدراطو

 .هتلتقو «ةمصلا نب ديرد

 «ريعب فلأ نيرشعو ةعبرأ وحن تناكو ؛يبسلاو مئانغلا عمجب ةه هللا لوسر رمأو

 عمجف «يبس فالآ ةتسو «ةضفلا نم ةيقوأ فالآ ةعبرأو «ةاش فلأ نيعبرأ نم رثكأو

 .يرافغلا ورمع نب دوعسم اهيلع لعجو «ةنارعجلاٻ هلك كلذ

 : فئاطلا ةوزغ

 «همدهب رمأف يرصنلا فوع نب كلامل نصحب قيرطلا يف رمو .فئاطلا ىلإ مدقت مث

 هيلع ضرفف «ةنس توق هعمو «هب نّصحت دق ودعلا دجو فئاطلا ىلإ لصو املو

 نم ددع بيصأ ىتح لابنلاب مهقشرف ءودعلا نم اًبيرق نيلزان نوملسملا ناكو ءراصحلا

 .مويلا فئاطلا دجسم لحم ىلإ اوعفتراف «تاحارجب نيملسملا

 ناك ؛حجنت مل اهنكل ؛لوزنلا ىلع ودعلا ماغرال ريبادت ةدع نوملسملا راتخاو

 بصنو ءدحأ مهنم جرخي ملف «ةزرابملا ىلإ مهوعدي موي لك جرخي ديلولا نبا دلاخ

 يف اوبقنيل نيتبابد تحت نيملسملا لاطبأ نم عمج لخدو ءرثؤي ملف قينجنملا مهيلع
 ىلإ اورطضاف «رانلاب ةامحم ديدح نم تاعطق مهيلع ودعلا ىمرف «نضحلا رادج

 محرلاو هللا اودشانف مهليخنو مهبانعأ تّعطُقو «رادجلا بقن نم اونكمتي ملو «عوجرلا



 N ري سل يس ب تبسصس نينح ةوزغ

 ةثالث لزنف «رح وهف نصحلا نم اهيلإ لزن دبع اميأ ةَ هللا لوسر يدانم ىدانو «تکرتف
 ءاهيلع يقتسي ةركبب هنم ىلدتو ؛فئاطلا نصح روست «ةركب وبأ مهيف اًدبع نورشعو

 . مهيلع ديبعلا ءالؤه رارف قشف - ةركب يبأب - ايب هللا لوسر هاّنكف

 - الماك اًرهش ليقو ءاّموي نيرشع يلاوح ماد دقف - ىودج نود راصحلا لاطو

 ثمقأ نإ ءرحج يف بلعث مه :لاقف «يليدلا ةيواعم نب لفون لك هللا لوسر راشتساف

 وعدي نأ نيملسملا ضعب بلطو ءليحرلاب رمأف ؛كرضي مل هتكرت نإو «هتذخأ هيلع
 .نيملسم مهب تأو ءاقيقث ٌدها مهللا :لاقف مهيلع

 مسقي ال اًموي رشع ةعضب اهب ثكمف «ةنارعجلا ىلإ فئاطلا نم ةَ هللا لوسر داعو

 «دحأ ءاج امف «مهايابسو مهلاومأ اوزرحيف «نيبئات نزاوه مدقي نأ يغتبي «مئانغلا

 مل سانألو «مهفلأتي «مالسإلا ءافعض سانأل اهاطعأو ءةمينغلا نم سمخلا جرخأف

 نم ةئامو ةضفلا نم ةيقوأ نيعبرأ نايفس ابأ ىطعأف .مالسالا مهيلإ ببحيل «دعب اوملسي
 ةئام ةيمأ نب ناوفص ىطغأو «ةيواعم رخآلا هنبال مث ءديزي هنبال كلذ لثم ىطعأو «لبالا

 ثراحلاو «مازح نب ميكح نم الك ىطعأو «لبالا نم - ةثامثالث يأ - ةئام مث ةئام مث

 «ساذرم نب سابعلاو «سباح نب عرقألاو ءنصح نب ةئييعو «ةدلك نب ثراحلا نبا
 نب ريبجو «ماشه نب ثراخلاو ؛ةثراح نب ءالعلاو «فوع نب كلامو «ةثالع نب ةمقلعو

 ىطعأو «لبالا نم ةئام ةئام مهريغو ىزعلادبع نب بطيوحو ءورمع نب ليهسو « معطم

 ام ءاطع يطعي اًدمحم نأ سانلا نيب عاش ىتح نيعبرأ نيعبرأو «نيسمخ نيسمخ نيرخآ

 «هؤادر اهب قلعتف «ةرجش ىلإ هوأجلأ ىتح «هنم نوبلطي بارعألا محدزاف «رقفلا فاخي
 هتمسقل اًمعن ةماهت رجش ددع يل ناك ول هديب يسفن يذلاوف «يئادر لع اوُدر :لاقف

 .اًباذك الو اًنابج الو اًليخب ينومئيفلأ ام مث «مکیلع

 «سمخلا الإ «ةربولا هذه الو «مكئيف نم يل ام هللاو :لاقو ريعب مانس نم ةربو ذخأ مث

 اًرانشو اًراع هلهأ ىلع نوكي لولغلا نإف «طيخملاو طايخلا اوُدأف «مكيلع دودرم سمخلاو

 .اًديهز اًئيش ناك ولو «ةمينغلا نم هوذخأ اوناك ام سانلا ٌدرف ؛ةمايقلا موي اًرانو

 جارخإ دعب دحاولا لجرلا بيصي يذلاو .«ةمينغلا ميسقتب تباث نب ديز رمأ مث



 نيلح ةوزغ 1ك

 ثلثو «مهارد ةرشعو :ةاش فصنو نيتاشو «ريعب فصنو ريعب يلاوح وه سمخلا

 ةرشع هئاطعإ دعب «ءايشألا هذه دحأ ىلإ لجرلا بيصن فرص اذإف «دحاولا ا

 دحاولا يبسلا اثلث امإو «طقف ةاش نوعبرأ امإو «طقف لبالا نم ةعبرأ امإ هل ريصي «مهارد

 . طقف

 : لك هللا لوسر ةبطخو راصنألا ىوكش

 ةليزج اياطع مهبولق ةفلؤملا ىطعأ ثيح ةَ هللا لوسر هلعف ام راصنألا برغتساو

 اًشيرق يطعي «بجعلا وهل اذه نإ :مهضعب لاقف ءاّئيش راصنألا ظغي ملو «ساقت ال

 مهعمجف «راصنألا سيئر ةدابع نب دعس كلذ هغلبأف «مهئامد نم رطقت انفويسو ءانكرتيو

 هب اولضفت ام مهركذ مث «مهيلع هب هللا لضفت ام ركذ مث «هیلع ىنثأو هللا دمحف «مهدحو

 اهب تفلأت ايندلا نم ةعاعل يف مكسفنأ يف راصنألا رشعم اي متدجوأ» :لاق مث لك هيلع

 سانلا بهذي نأ راصنألا رشعم اي نوضرت الأ ؟مكمالسإ ىلإ مكتلكوو ءاوملسيل اًموق

 الول هديب دمحم سفن يذلاوف ؟مكلاحر ىلإ لب هلا لوسرب اوعجرتو ءريعبلاو هاشلاب
 تكلسل اًيعش راصنألا تكلسو اًبعش سائلا كلس ولو «راصنألا نم أرما تنكل ةرجهلا

 .اراصنألا ءانبأ ءانبأو ءراصتألا ءانبأو ءراصنألا محرا مهللا «راصنألا بعش

 مث ءاطحو اًمسق لي هلا لوسرب انيضر :اولاقو «مهاحل اولضخأ ىتح موقلا ىكبف
 . اوفرصناو ةي هللا لوسر فرصنا

 : نزاوه دفو

 ءاوعيابو اوملسأف «درص نب ريهز هسأري نزاوه دفو مدق مئانغلا عيزوت مت نأ دعبو

 «تالاخلاو تامعلاو تاوخألاو تاهمألا «متيصأ نميف نإ !هللا لوسراي :اولاق مل

 :ماوقألا يزاخم نهو

 مرك يف هللا لوسرانيلع ننماف

 رظتننو هوجرنءرملاكنإف

 اهعضرت تنك دق ةوسن ىلع ننما

 رردلا اهضحم نمهؤلمت كوفذإ



 ل ينجو

 :تايبأ ةلمج يف كلذو

 امإو يبسلا امإ اوراتخاف ؛هقدصأ ىلإ ثيدحلا بحأ نإو «نورت نم يعم نإ :لاقف

 يف ملكتن الو ءانءانبأو انءاسن انيلإ ددرا ءائيش باسحألاب لدعن انك ام :اولاقف «لاملا

 نحن :اولوقو «مكمالسإ اورهظأو ءاوموقف رهظلا تيلص اذإ :لاقف «ريعب الو ةاش
 نيملسملابو «نيملسملا ىلإ ة5 هللا لوسرب عفشتسن انإ :اولوق مث «نيدلا يف مكناوخإ
 ينبلو يل ناك ام امأ :ِلككذ لاقف ءاولعفف ءانيبس انيلإ دري نأ ةا هللا لوسر ىلإ

 وهف انل ناك ام :راصنألاو نورجاهملا لاقف «سانلا لأسأسو ؛مكل وهف بلطملادبع

 نب سابعلاو نصح نب ةنييعو سباح نب عرقألاك «بارعألا ضعب عنتماو ةَ هللا لوسرل
 ةضيرف لكب هلو ؛دريلف الإو ؛كلذ ليبسف دري نأ هسفن تباط نم» :ِهِلي لاقف . سادرم

 نب ةئيبع ىلإ مهسفنأ بيطب مهلك سانلا ٌدرف «انيلإ هللا ءيفي ام لوأ نم ضئارف تس
 .ةيطبق ةيطبق ايابسلا دك يبنلا اسكو «نصخ

 . طقف ةاش نورشع وأ طقف ناريعب الإ دحاولا لجرلا بيصن يف قبي مل ايابسلا در دعبو

 : ةنارعجلا ةرمع

 - ةئارعجلا ةرمع يهو - ةرمعلل مرحأ مئانغلا ةمسق نم ب هللا لوسر غرف املو

 .ةدعقلا يذ نم نيقب ثالث وأ ٍتسل اهغلبف ؛ةئيدملا ىلإ اًمجار لفق مث رمتعاف

 : مالسإلا يف مهلوخدو ميمت ينب بیدات

 لئابقلا نوضرحب ميمت ينب نأب ةنيدملا ىلإ رابخألا تلفن (ه9) ةنس مرحملا يفو

 نصح نب ةنييع ةدايقب اسراف نيسمخ ةي هللا لوسر مهيلإ لسرأف «ةيزجلا عنم ىلع

 ةأرما نيرشعو ىدحإو الجر رشع دحأ مهنم َرَسَأَف ءارحصلا يف مهيلع مجهف ؛يرازفلا

 «ةاهابملا يف اوبغرو «مهئاسؤر نم ةرشع ءاجف «ةئيدملا ىلإ مهب ءاجو ءاّيبص نيثالثو
 نب ناقربزلا مهرعاش دشنأ مث «سبق نب ثباث هباجأف بجاح نب دراطع مهبيطخ بطخف

 ٌدرف ءاوملسأف هرعاشو مالسالا بيطخ لضفب اوفرتعاف «تباث نب ناسح هباجأف ردب
 . مهتزئاج نسحأو «مهايابس كي هللا لوسر مهيلع



 نينح ةوزغ

 : متاح نب يدع مالسإو ءيط ينب سلف مده

 ةئام يف بلاط يبأ نب يلع ةئ هللا لوسر لسرأ (ه4) ةنس رخآلا عيبر رهش يفو

 «سلفلاب فورعملا ءيط ينب منص مدهيل ءاّسرف نيسمخو ريعب ةئام ىلع الجر نيسمخو

 متاح ةلحم ىلع ةراغلا نشف «ضيبأ ءاولو ءادوس ةيار - هنع هللا يضر - يلع عم ناكو

 متاح تنب ةنافس اهيفو ءاّيبسو ءاشو اًمعن باصأف «مركلاو دوجلاب فورعملا يئاطلا

 اهمركأو «ةيدف ريغب اهقلطأف ل هللا لوسر اهيلع َّنم ةنيدملا ىلإ اهب اوؤاج املف «يئاطلا

 ءاهيلإ بره دق متاخ نب يدع اهوخأ ناكو «ماشلا ىلإ تبهذف «ةلحارلا اهاطعأو

 ءاّبهار وأ اًبغار هتئا ءاهلعفي كوبأ ناك ام ةلعف لعف دقل :ِِيي هلل لوسر نع هل تلاقف

 .هناكم ملسأ لو هللا لوسر ملك املف ؛باتك الو نامأ ريغب يدع ءاجف

 عطق وكشي رخآ ءاج مث ؛ةقافلا هيلإ وكشي لجر ءاج لي هللا لوسر دنع وه انيبو

 لحترت ةنيعظلا نيرتلف ةايح كب تلاط نئلف ؟ةريحلا تيأر له !يدع اي :لاقف «ليبسلا

 نختفتل ةايح كب تلاط نئلو «هللا الإ اًدجأ فاخت ال «ةبعكلاب فوطت ىتح ؛ةريحلا نم

 بلطي ةضف وأ بهذ نم هفك ءلم جرخي لجرلا نيرتل ةايح كب تلاط نئلو «ىرسك زونك

 زونك حتف يف رضحو «ةنيعظلا جورخ يدع ىأر دقو «هنم هلبقي اًدحأ دجي الف «هلبقي نم

 . ىرسك
 ةكم حتف دعب عقو ام مهأ نم - ءيط سلف مدهو «ميمت ينب بيدأت - ناثداحلا ناذه

 عارصلا نكلو ؛ىرخألا ةفيفطلا ثادحألا ضعب كلذ ءانثأ عقو دقو «نينح ةوزغو

 نوملسملا ناكو ؛ةماع ةفصب حتفلا دعب ىهتنا دق ناك نيينثولاو نيملسملا نيب مئاقلا

 هاجتا وه ليلقب حتفلا لبق دجتسا يذلا نكلو ءاهئانعو بورحلا بعت نم نوحيرتسي

 ةكرعم اهجئاتن نم ناك يذلاو «نيملسملا وحن ماشلا يف ةزكرمتملا ةيئارصنلا تاوقلا

 «سرفلا دض ةلصاوتملا اهتاراصتنا لجأل اًدج ةسرطغتم تاوقلا هذه تناكو «ةتؤم

 ةايح يف كوبت ةوزغ هجئاتن نم ناك «نيملسملا نيبو اهنيب يمادلا ءاقللا باب تحتفف

 .نيدشارلا ءافلخلا نمز يف ماشلا حوتف مث لك يبنلا



 س ا وةر

 كوبت ةوزغ

 - نيملسملا حاجنل ناك دقف «مهتاوقو «نامورلل ةئيس ةعمس ةتؤم ةكرعمل تناک

 لئابقلا سوفت يف غلاب رثأ نامورلا تاوق نم فلأ يتئام عدر يف  طقف فالآ ةثالث مهو

 نأ نامورلا ىأرف «لالقتسالا ىلإ علطتت لئابقلا هذه تذخأو ءماشلل ةرواجملا ةيبرعلا

 .ةرونملا ةنيدملا «مهراد رقع يف نيملسملا ىلع اهب نوضقي ةمساح ةوزغب اوموقي

 : نامورلا ءاقلل نيملسملا ؤيهت

 ؛ناكم لك نم نيملسملا رفنتساف «مهدادعتساو مهعمجتب ةَ هللا لوسر عمسو

 رح نامز نامزلا ناك ذإ «ةلماكلا مهتدع سانلا ذخأيل «ةحارص ةوزغلا ةهج نع نلعأو

 ءرامثلا تباط دقو «بدجو رسع يف سانلا ناكو «ةديعب ةقشلا تناكو «ديدش

 .اهيف ماقملا نوبحي اوناكف «لالظلاو

 امب نوملسملا مدقتف «نيرسعملا زيهجت ىلع نيرسوملا هلو هللا لوسر ثحو
 فالآ ةعبرأ وهو «هلام لكب ءاج - هنع هللا يضر - ركب وبأ هلامب ءاج نم لوأو «مهيدل

 رمق ءاجو «هلوسرو هللا مهل تيقبأ :لاقف !؟اًئيش كلهأل تيقبأ له» :للَي لاقف «مهرد

 - هنع هللا يضر - نافع نب نامثع قفنأو «هلام فصنب - هنع هللا يضر - باطخلا نبا

 ىطعأو ءاهباتقأو اهسالحأب ريعب ةثامثالث ىطعأو «رانيد فالآ ةرشع :لاقي اًريثك

 ام» :لَكي يبنلا هيف لاق دقو «سرف ةثامو ريعب ةئامعست ىطعأ هنإ :لاقيو ءاّسرف نيسمخ

 .'مويلا دعب لمع ام نامثع رض

 ةحلط ءاجو «ريثك لامب سابعلا ءاجو :؛ةيقوأ يتئامب فوع نب نمخرلادبع ءاجو

 اًمسو نيعستب يدع نب مصاع ءاجو «لاومأب مهريغو ةملسم نب دمحمو ةدابع نب دعسو

 ' مل «نيدم وأ اًّذم مهضعب قفنأ ىتح «هردق ىلع لك «مهتاقدصب سانلا عباتتو «رمتلا نم

 . يلحلا نم هيلع نردق ام ءاسنلا تلسرأو «هريغ عطتسي

 هيَ مڪه ام ذج آل» :لاقف «مهلمحي نأ نوبلطي ةباحصلا ءارقف ال هءاجو

 نامثع مهزهجف [4؟:ةبرتلا] )وغو ام اودع لآ رح عملا 7 ليفت وتم لَو



 ر شلل كك و

 . مهنع هللا يضر امهريغو سابعلاو

 اورخسو «ليلقلا قفنأ نمم اورخسو «ريثكلا قفنأ نم اوزملف «نوقفانملا مّلكتو
 ضوخن انك امنإ :اولاق اولس املف «نامورلا ءاقل ىلع هتأرج ىلع هب هللا لوسر نم

 «فلختلا يف ايك يبنلا اونذأتساو «بارعألاو نيقفانملا نم نورذعملا ءاجو «بعلنو

 ا يملا يللا شع فنر «مهل نذأف یش راذعأب نیلاتحم

 : كوبت ىلإ يمالسإلا شيجلا

 بلاط يبأ نب يلع فلخو ؛ةملسم نب دمحم ةنيدملا ىلع لكي هللا لوسر لمعتساو

 ىطعأف «لاجر ىلع تايارلا قرفو «قيدصلا ركب ابأ مظعألا هءاول ىطعأو «هلهأ ىلع

 ةيار رذنملا نب بابحلاو «سوألا ةيار ريضح نب ديسأ ىطعأو «نيرجاهملا ةيار ريبزلا

 «كوبت ديري «لتاقم فلآ نوثالث هعمو «سيمخلا موي ةئيدملا نم كرحتو «جرزخلا
 لكأو ءاّدحاو اًريعب نوبقعتي الجر رشع ةينامث ناكف ءدازلاو رهظلا يف ةديدش ةلق تناكو

 يف ام اوبرشيل «ريعبلا حبذ ىلإ اورطضاو «مههافش تمروت ىتح رجشلا قاروأ سانلا

 .ءاملا نم هشرک

 نوعط عمس «بلاط يبأ نب يلع هقحل ذإ كوبت ىلإ هقيرط يف شبجلا امنيبو
 ينم نوكت نأ ىضرت امأ :لاقو ي هللا لوسر هّدرف «جرخ ىتح ربصي ملف نيقفانملا

 .يدعب يبن ال هنأ الإ «ىسوم نم نوراه ةلزنمب
 ؛اهرثب نم اوقتساف - رجحلا - دومث ضرأ ةئ هللا لوسر عم اولزن دق سانلا ناكو

 «نيجعلا لبالا اوفلعي نأو ءاهرئب نم اوقتسا ام اوقيرهي نأ مهرمأف «هب اونجتعاو

 .ةفانلا اهدرت تناك يتلا رئبلا نم اوقتسي نأ مهرمأو

 اوملظ نيذلا نكاسم اولخدت ال :اًضيأ مهل لاق - دومث رايد - رايدلا كلتب رم املو

 ىتح «ريسلا عرسأو «هسأر عنق مث «مهباصأ ام مكبيصي نأ «نيكاب اونوكت نأ الإ مهسفنأ

 .يداولا زاج

 ؛ءاشعلاو برغملا نيبو ءرصعلاو رهظلا نيب عمجي ب هللا لوسر ناك قيرطلا يفو

 .ريخأتلاو ميدقتلا عمج

 لخد املف «رذع ريغب فلخت اًقداص اًئمؤم ناكو ؛ةمثيخ وبأ هقحل كوبتب لزن املو



 كوبت ةرزغ

 ءاهتشيرع اهنم ةدحاو لك تشر دق هيتجوز دجو - ٌرحلا ديدش اًموي ناكو - هناتسب يف

 ءامو «دراب لظ يف ةمثيخ وبأو «رحلا يف ةي هللا لوسر :لاقف اًدراب ًٌءامو اًماعط تأيهو

 قحلأ ىتح امكنم ةدحاو ةشيرع لخدأ ال هللاو «فصنلاب اذه ام ؟ءانسح ةأرماو ايهم

 ريسي جرخو «هحمرو هفيس ذخأو هريعب بكر مث اتلعفف ءاّداز يل ائيهف لك هللا لوسرب

 .كوبتب لزن نيح لي هللا لوسر فداص ىتح

 : كوبت يف اقوي نورشع

 ىلع اوئرتجي ملو «مهمئازع تراخف كوبت يف لي هللا لوسر لوزنب مورلا تملعو

 لبقتسيو «ودعلا بهري اًموي نيرشع كي هللا لوسر يقبو «مهدالب لخاد يف اوقرفتف «ءاقللا

 «ءانيم لهأو «حرذأو ءابرج لهأ هتبحصو «ةليأ مكاح ةبؤر نب انحوي هءاج دقو ءدوفولا

 نامألا هيف اًباتك انحويل ثايب هلا لوسر بتكو ءاوملسي ملو «ةيزجلا ءاطعإ ىلع هوحلاصف

 .لوزنلاو لقنتلا ةيرح هيفو ءربلاو رحبلا يف مهتارايسو مهنفسل ةمذلا هيفو ؛ةليأ لهألو «هل

 .هسفن نود هلام لوحي الف اًندح ثدحأ نم نأو

 لك يف رانيد ةئام مهيلع نأو نامألا هيف مهاطعأ اًباتك حرذأو ءابرج لهأل بتكو

 .اهرامث عبر ىلع ءانيم لهأ هحلاصو «بجر

 :لدنجلا ةمود رديكأ رسأ

 ةئامعبرأ يف «لدنجلا ةمود رديكأ ىلإ ديلولا نب دلاخ كي هللا لوسر لسرأو

 رظنمب ناك اذإ ضع دلا ناسف ءرقيلا ديبعي ةدجتس كنإ :هل لاقو هاشراف نيرشعو

 هاقلتف ءاهديصيل رديكأ جرخف «رصقلا باب اهنورقب كحت ةرقب تجرخ هنصخ نم نيعلا

 «ريعب يفلأ ىلع هحلاصو «همد نقحف يب هللا لوسر ىلإ هب ءاجو «هليخ يف دلاخ

 ةليأ ةيضق ىلع ةيزجلا ءاطعإب ّرقأو حمر ةئامعبرأو «عرد ةئامعبرأو «سأر ةثامئامثو

 .ءانيمو

 : ةنيدملا ىلإ ةذوعلا

 ةدوعلاو باهذلا قرغتسا دقو «ةنيدملا ىلإ ةي هللا لوسر كرحت اًموي نيرشع دعبو

 .اموي نوسمخ ةنيدملا نع ةي هللا لوسر باغ ام ةلمجف ءاّموي نيثالث



 كرست ةوزغ

 لَك هللا لوسر كلسو «يدارلا نطب سانلا ذخأف «ةبقعب شيجلا رم قيرطلا ىفو

 ءاهقوسي «ناميلا نب ةفيذحو ؛ةقانلا مامزب اًذخآ ءرامع الإ هعم نكي ملو «ةبقعلا قيرط

 «نومثتلم مهو ءاّدج هنم اوبرتقاو «هلايتغا نوديري نيقفانملا نم الجر رشع انثا هعبتف

 ؛اهيرضف «هعم ناک نجحمب مهلحاور هوجو برضيل «ةفيذح مهيلإ ةَ هللا لوسر ثعبف

 ةفيذح إل هللا لوسر ربخأو «موقلاب اوقحل ىتح رارفلاب اوعرسأو هلل مهبعرأف

 2 هللا لوسر رس بحاصب ىمسف «هوذارأ امبو «مهئامسأب

 :رارضلا دجسم مده

 اًداصرإو نينمؤملا نيب اًقيرفتو اًرفُكو اًرارض اًدجسم ءابقب اونب دق نوقفانملا ناكو

 ناك امدنع كلذو «هيف مهل يلصي نأ ة4 هللا لوسر نم اوبلطو «هلوسرو هللا براح نمل

 ناك املف «هللا ءاش نإ انعجر اذإ نكلو «رفس ىلع انإ :لاقف «كوبت ىلإ جورخلل دعتسي

 لزن «موي ضعب وأ موي الإ ةنيدملا نيبو هئيب سیلو «ناوأ يذب لزنو «كوبت نم هعجرم يف

همدهو هقرحأ نم لكي هللا لوسر ثعبف ءدجسملا ربخب مالسلا هيلع ليربج
. 

 : ةنيدملا لهأ لبق نم لكي هللا لوسر لابقتسا

 از احب لبج دغا اھو ءةباط هذه» : لاق ةنيدملا ملاعم الب يبنلل تحال املو

 :لودشنيو هنولبقتسي دئالولاو :ناييصلاو ءاببقلا جرخف «همدقمب سانلا عماستو

 عمدو تا ب د ةو

e 

 .سانلل سلجو نيتعكر هيف ىلصف دجسملا ب لخد ىتح

 نوفلخملا :

 لكوو «مهتينالع لبقف ؛نوفلحيو نورذتعي نيقفانملا نم نوفلختملا ءاجو

 بعك مهو «هنع اوفلخت دق اوناك «نيقداصلا نينمؤملا نم ةثالث ءاجو ؛هللا ىلإ مهرئارس

 نأ مهرمأف ءاورذتعي ملو ءاوقدصف «ةيمأ نب لالهو (عيبرلا نب ةرارمو «كلام نب



 ا

 «سانلا مهل رّيغتف «مهوملكي ال نأ نيملسملا رمأو «مهيف هللا يضقي ىتح اورظتني

 ىلع مت املف ءايندلا مهيلع تملظأو «مهسفنأ مهيلع تقاضو «ضرألا مهل تركنتو

 هللا لزنأ اًموي نوسمخ مت اذإ ىتح «مهءاسن اوبرقي ال نأ اًضيأ مهرمأ اًموي نوعبرأ كلذ

 رهام تاسو تبحر امي ُصْرالا مولع تقاس اد نح افلح ترند لترا : لاقف مهتبوت
 بجا بَل ره هلل وإ اوت رهط با د لإ الإ لل نم احلم ال دأ اور رهن
 . [11۸:ةبرتلا]

 ءاوقدصتو اوزاجأو ءاورشبأو اورشبف «نوفلخملا رشبتساو «نوملسملا حرفف
 . مهتايح يف موي دعسأ ناكو

 نينمؤملا ترشبو «نيبذاكلا رئارس تفشكو «نيقفانملا تحضف ثتايآ تلزنو
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاف «نيقداصلا

 نب ةمحصأ يشاجنلا يفوتو (ه9) ةنس بجر رهش يف كوبت نع يب هعوجر ناك
 يف بئاغلا ةالص ب هللا لوسر هيلع ىلصف ءرهشلا اذه يف ةشبحلا كلم رجبألا

 .ةنيدملا

 اهيلع ىلصف (ه۹) ةنس نابعش رهش يف - اهنع هللا يضر - مرثلك مأ هتنبا تيفوت مث
 ولا :- هنع هللا يضر - نافع نب نامثعل لاقو ءاّديدش اًنزح اهيلع نزحو «عيقبلاب اهنفدو

 .«اهكتجوزل ةثلاث يدنع ناك

 لوسر هل رفغتساف ءيبأ نب هللادبع نيقفانملا سأر يفوت (ه4) ةئسةدعقلا يذ يفو
 «ىبأف هيلع ةالصلا نع هعنمي نأ - هلع هللا يضر - رمع لواح دقو « هيلع ىلصو ةَ هللا

 .نيقفانملا ىلع ةالصلا نع ىهني نآرقلا لزن مث



 AV تاوزغلا لوح ةملك

 تاوزغلا لوح ةملك

 بهنلاو ريمدتلاو قارحالاو كتفلاو لتقلا ةيلهاجلا يف ينعت برحلا ةملك تناك

 ةمحر نود لسنلاو ثرحلا كالهإو «ضرألا يف داسفالاو ضارعألا كتهو بلسلاو

 ةرصنل اًليبس برحلا لعجف «امات اًريبغت ىنعملا اذه ريغ مالسإلا ءاج املف «ةداوه الو

 ةعيرذو «ضرألا ىلع مالسلاو نمألا طسبل ةليسوو «نيملاظلا تبكو «نيمولظملا

 ىلإ دابعلا ةدابع نم دابعلا جارخالو «ءايوقألا نئارب نم ءافعضلا ذاقنإو «لدعلا ةماقال

 .مالسالا لدع ىلإ نايدألا روج نمو «هللا ةدابع

 الغ امهمو «لاتقلا لاط امهم ؛دحأل اوعضخي نأ برعلا ةميش نم نكت ملو

 اهتيحض تناكو ءاّماع نيعبرأ سوسبلا برح يف بلغتو ركب نيب لاتقلا ماد دقف «نمثلا

 سوألا بورح تماذو ءرخآلل امهدحأ عضخي ملو «لتاقم فلأ نيعبس يلاوح

 لبق برعلا ةميش يه هذهف «رخآلل امهدحأ عضخي ملو «ماع ةئام نم رثكأ جرزخلاو
 .ودعلل عوضخلا مدعو «بؤرحلا ةلصاوم :مالسإلا

 ةحاس ىلإ هوررجو «بولسألا سفنب برعلا هتهجاوف مالسإلاب ةي يبنلا ءاج مث
 اذإو «مهدالب حتف نأ لبق مهبولق حتف ىتح ؛ميكح رخآ بولسأب مههجاو هنکلو «لاتقلا
 نم عومجمف «اًباجع اًبجع ىرت ةيلهاجلا بورح جئاتنب اهجئاتنو هتاوزغ دئاصح تنراق

 يف مه ىراصنلاو دوهيلاو نيكرشملاو نيملسملا نم ةي هبورحو هتاوزغ عيمج يف لتق

 ؛ماوعأ ةينامث ىلع ديزت ال تاوزغلا هذه اهتقرغتسا يتلا ةدملاو «طقف لينق فلأ دودح

 ةيبرعلا ةريرجلا عضخأ مدلا نم ليلقلا ردقلا اذه قارهإبو «ةليلقلا ةرتفلا هذه يف هنكلو

 ةوقب نكمي اذه نأ ىرتأ ءاهئاجرأو اهعوبر ىصقأ يف مالسلاو نمألا طسبو ءاًبيرقت اهلك

 «ةهفات رومأل بورحلا يف نونافتي اوناك نيذلا كئلوأل ةبسنلاب اميس الو ؟ فيسلا

 ةوبن اهنإ لب .الك ؟ عوضخلا مهنم روصتي نأ نود فالآلا كعب فالآلاب نوحضيو

 .ةمعنو هللا نم لضفو «ةزجعمو ةوعدو ؛ةمكحو ةلاسرو «ةمحرو



 08 مي يبب ب هع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ حح

 هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ جح

 اوناك يتلا رئاعشلا نمو مالسلا هيلع ميهاربإ نيد ىلع مهنأ نومعزي برعلا ناك
 «ماع لك جحلا نوميقي اوناكف «مارحلا هللا تيب جح نيدلا اذه نم اهب نيكسمتم

 حتف املف «تاريبغتلاو عدبلا نم اًددع هيف اولخدأ دق اوناكو «مامتها امّيأ هب نومتهيو

 هعم جحف «جحلاب باتغ ماق ديسأ نب باتع اهيلع رّمأو نامث ةنس ةكم لي هللا لوسر

 ناك املف «ءيش هنم رّيغي مل ؛ةيلهاجلا يف نوجحي اوناك امك نوكرشملاو نوملسملا

 يضر - قيدصلا ركب ابأ لكي هللا لوسر لسرأ - ةرجهلا نم عساتلا ماعلا - لباقلا ماعلا

 ةنس ةدعقلا يذ رخاوأ يف جرخف «كسانملا سانلاب ميقيل «جحلا ىلع اًريمأ - هنع هللا

 .هسفنل سمخو ةي هللا لوسرل ةندب نورشع هعمو «ةنيدملا لهأ نم ةئامثالث يف (ه9)

 «مهدوهعب اوفوي مل نيذلا نيكرشملا عيمجل دهعلا ذبنب ةءارب ةروس لئاوأ تلزن مث

 امفيك ضرألا يف اهلالخ نوحبسي ؛رهشأ ةعبرأ هل دهع ال نمو ءالؤه لهمي نأو

 مامتإب رمأو «نيرفاكلا يزخم هللا نأو «هللا يزجعم ريغ مهنأ اوملعي ىتح ؛نوؤاشي
 .اًدحأ نيملسملا ىلع اورهاظي ملو ءاهوضقني مل نيذلا نيكرشملل اهتدم ىلإ دوهعلا

 جحلا موي سانلا اهغلبيل - هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع يب يبنلا اهب لسرأف

 لاقف «جرعلاب وأ نانجضب ركب ابأ يلع قحلف «ينم لجر الإ ينع غلبي ال :لاقو «ربكألا
 .ركب يبأ ءارو يلصي ناكف .رومأم :لاق ؟رومأم وأ ريمأ :ركب وبأ هل

 - يلع ماق رحنلا موي ناك املف «مهجح سانلل - هنع هللا يضر - ركب وبأ ماقأو

 لبن نم قبس ام اهيفو «ةءارب ةروس لئاوأ سانلا ىلع أرقف ةرمجلا دنع - هنغ هللا يضر

 ال الأ :نوداني الاجر - هنع هللا يضر - ركب وبأ ثعبو «مامتالاو «لاهمالاو ءدوهعلا

 .نايرع تيبلاب فوطي الو «كرشم ماعلا اذه دعب جحي



 4 _لابعلاو ةامدلاو دوفرلا

 لامعلاو ةاعدلاو دوفولا

 نأ نودقتعي اوناكو يب يبنلاو شيرق نيب مئاقلا عارصلا ةجيتن نورظتني برغلا ناك

 باحصأ ةصق نكت ملو «حتفلاو ةوقلاب مارحلا دجسملا ىلع رطيسي نأ نكمي ال لطابلا

 ىلع هطيلستبو «مارحلا دجسملا يف هلاخدإب ةا هلوسر هللا مركأ املف «ةديعبب مهنع ليفلا
 دفاوتت ةيبرعلا لئابقلا تأدبف ءاّمح ًالوسر هنوك يف كش ىندأ مهدنع قبي مل ؛ةكم رافك

 لالخو ءاَجاوفأ هللا نيد يف نولخدي سانلا ذخأو «هتعاطب رقتو هتلاسرب نمؤت . ىرتت هبلإ

 جيلخلا لحاس ىلإ رمحألا رحبلا لحاس نم ةيمالسالا ةلودلا ةعقر تعستا ةريصق ةرتف

 ذخأو «نامُعو نميلا لحاوس ىلإ ماشلا فراشمو ندرألا بونج قطانم نمو «يبرعلا

 ةابج ثعبيو «ةالولا بصتيو ةاعدلا لسريف «ةعساشلا دالبلا هذه رومأ مظني لك يبنلا

 ءيشب ٌرمئسو «لامعلاو ةاضقلا نم دالبلاو دابعلا ماظن هيلإ جاتحي ام رفويو «تاقدصلا

 .هللا ءاش نإ اًبيرق ماقملا بسح كلذ لك نم

 ام بسح ءاّدفو نيعبس ىلع اهددع ديزي كي هللا لوسر ىلإ تدفاوت يتلا دوفولاو
 تبث ءاوس  دوفولا هذه ءاصقتسا ملعلا لهأ ضعب لواح دقو «ريسلا لهأ ةماع هركذ

 .دفو ةئام نم اًبيرق اهغلبأف - تبثت مل وأ اهب ةياورلا

 لئاوأ يف ضعبلا هيلإ دفاوت دقو «حتفلا لبق تأدب دق ب هيلإ ةدافولا تناكو

 يفو «ةماعلا ةدافولا نأ الإ «ةرجهلا لبق دوفولا ضعب هءاج دق لب «ةرجهلا تاونس

 ةنسلا ىلإ تدتما دقو «ةعساتلا ةنسلا يف حتفلا دعب ثعقو امنإ ةرمتسم ةيلاوتم ةروص

 .دوفولا ةنسب ةعساتلا ةنسلا تيمس كلذلو ءاًضيأ اهدعب ام ىلإو لب ؛ةرشاعلا

 لهآ نم اًلاجرو ءاهؤاسؤرو «لئابقلا تاداس اهؤاضعأ ناك دوفولا هذه مظعمو

 .ريغص طهر هعمو دفاوت وأ «هدحو لجرلا دفاوت امبرو ءاهنم دقعلاو لحلا

 ءاج نم مهنمف «دفو ىلإ دفو نم فلتخي ناكف ةدافولا نم بولطملا ضرغلا امأ

 ديري ءاج نم مهنمو «ميمت دفوو «نزاوه دفو يف مدقت امك «نيذوخأملاو ايابسلا در ديري

 رظاني وأ «يهابيو رخافي ءاج نم مهنمو ءامهيلك هموقو هسفنل وأ «طقف هسفنل نامألا
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 نم مهنمو «هموق ىلع مجهي اليك يمالسالا شيجلا در بلطي ءاج نم مهنمو «لداجيو ”

 كلذ ءاجر يدبيو «مالسالا يف هتبغر يدبُي ءاج نم مهنمو «ةيزجلاو ةعاطلاب رقي ءاج

 مالسإلا ميلاعت ةفرعم يف بغري «هموقل الثمم اًعئاط اًملسم ءاج نم مهنمو ءفةمرق نم

 .ةماكحأو

 مرکو ةشاشبلا نم هيلع هللا هلبج امب دوفولا هذه لباقي الئ هللا لوسر ناكو

 « عئارشلاو ناميالا مهملعيو «مالسالا يف مهبُعريو ( مهيضري امب مهزيجيف «قالخألا

 يف بارعألا نيب نيدلا راهظال ةلصو مظعأ دوفولا هذه تناكو ءمهءارو نم اوملعيل

 مالسإ ءاهضارغأ فالتخاو اهعونت عم «تادافولا هذه جئاتن تناك دقف ءيداوبلا

 ضعبلا الإ كلذ نع شي ملو «ةريصق ةرتف دعب وأ ًالجاع مهموق مالسإ مث «نيدفاوتملا

 .ةمهملا دوفولا ضعب ركذن يلي اميفو «باذكلا ةمليسمو ةفينح ينب لثم «طقف

 : سيفقلا دبع دفو

 لوأ نإف «ةنيدملا جراخ ملسأ نم لوأ نمو «ةيبرعلا ةريزجلا قرش ناكس نم اوناك

 يئاوج ةيرقب مهدجسم وه هيي هللا لوسر دجسم دعب ةعمجلا هيف تميقأ دجسم
 يف ةرمو «ةرجهلا نم ةسماخلا ةنسلا يف ةرم «نيترم سيقلا دبع ونب دفاوت دقو «نيرحبلاب
 املف ءالجر رشع ةعبرأ وأ رشع ةثالث اوناك ىلوألا ةرملا يف نودفاولاو «دوفولا ةنس

 هيلإ اوردابتو «دجسملا بابب بئاكرلا نع مهسفنأي اومر ي يبنلا اوأرو ةنيدملا اولصو

 دنع فلختف ءاّئس مهرغصأ ناكو «جشألا فوع نب هللادبع مهيف ناكو «هيلع نوملسي

 ىتح انوه ءاج مث ءامهسبلف نيضيبأ نيبوث جرخأو ؛ عاتملا عمجو ءاهخانأ ىتح بئاكرلا

 : هلوسرو هللا امهبحي نيتلصخ كيف نإ١ : واكو هللا لوسر هل لاقف ل هللا لوسر ىلع ملس

 . ةانألاو ملحلا

 لهأ ريخ مه بكر مكيلع عّلطيس :ةئيدملا ىلإ مهلوصو لبق لاق دق لب يبنلا ناكو

 دبعل رفغا مهللا «دازلا اونفأو «بئاكرلا اوضنأ دق «مالسالا ىلع اوُهَرْكُي مل «قرشملا

 .«ئمادن الو ايازخ ريغ مكب ابحرم» :لاق هوؤاج املف .سيقلا

 : عبرأب مهرمأف ؛مهءارو نم هب نوربخيو «هب نولمعي لصف رمأ نع هولأسو

 .هللا لوسر اًدمحم نأو ءهللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ١-



 ا لبي ب سس لامعلاو ةاعدلاو دوفولا

 .ةالصلا ماقإو -۲

 .ةاكزلا ءاتيإو -۳

 .ناضمر موصو -4

 منغملا نم اوطعي نأ مهنم بلطو «هب رمأي ملف كاذ ذإ جحلا صرف دق نكي ملو

 نع اضيأ مهاهنو ءاهنم نورثكي اوناكو «ةبرشألا نم ركسُي امع مهاهنو «سمخلا
 .اهيف نوذبتني اوناك يتلا يناوألا

 ناك «يدبعلا ءالعلا نب دوراجلا مهيف ءالجر نوعبرأ اهيف ناكف ةيناثلا ةدافولا امأ

 .همالسإ نسحو «ملسأف اًينارصن

 : ركب نب دعس ينب نم ةبلعث نب مامض دوفو

 هدجسملا يف هريعب خانأف ةنيدملا مدق «نيتريدغ اذ ةيدابلا لهأ نم اًيفاج الجر ناك

 ينإ !دمحس اي :لاقو هتم اندف لك هيلغ هوُلدف ؟بلطملادبع نبا مكيأ : لاق مث :هلقعو
 .«كل ادب ام لس» :لاقف «كسفن يف يلع دجت الف ءةلأسملا يف كيلع دّدشمف «كلئاس

 .كلسرأ هللا نأ معزت كنأ انل معزف كلوسر اناتأ :لاقف

 .1قدص) :لاق

 :لاق .ا(هللا» :لاق ؟ضرألا قلخ نمف :لاق . ٤هللا» :لاق ؟ءامسلا قلخ نمف : لاق

 .«هلا» :لاق ؟لعج ام اهيف لعجو «لابجلا هذه بصن نمف

 ؟كلسرأ هللا «لابجلا هذه بصنو «ضرألا قلخو «ءامسلا قلخ يذلابف :لاق

 . (معنا :لاق

 .«قدص» :لاق ءانتليلو انموي يف تاولص سمخ انيلع نأ كلوسر معزو :لاق

 .«معن» :لاق ؟اذهب كرمأ هلآ .كلسرأ يذلابف :لاق

 يذلابف :لاق .«قدص» :لاق ءانلاومأ يف ةاكز انيلع نأ كلوسر معزو :لاق

 «معن» :لاق ؟اذهب كرمأ هللا .كلسرأ

 :لاق ."قدص» :لاق ءانتنس يف ناضمر رهش موص انيلع نأ كلوسر معزو :لاق

 .امعنا :لاق ؟اذهب كرمأ هللا كلسرأ يذلابف

 (قدص» :لاق .اًليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح انيلع نأ كلوسر معزو :لاق



 ]83 سس لامعلاو ةاعدلاو دوفولا

 .امعن» :لاق ؟اذهب كرمأ هللا «كلسرأ يذلابف :لاق

 يبنلا لاقف . نهنم صقنأ الو «نهيلع ديزأ ال «قحلاب كثعب يذلاو :لاقف :یلو مث

 .«ةنجلا نلخديل قدص نئلا : ل

 مهاهنو هب مهرمأ امب مهربخأو «دادنألا علخ دقو اًملسم هموق ىلإ عجر املو

 «دجاسملا اونبو ءاّملسم الإ ةأرما الو لجر هموق نم ىسمأ ام - هل هللا لوسر - هنع

 .ةبلعث نب مامض نم لضفأ دفاو نكي ملف «ةالصلاب اوي

 : ىلبو ةرذع دفو

 نم مهتبارق اوركذو «ةرذع ينب نم الجر رشع انثا مدق (ه۹) ةنس رفص رهش يف

 مهرشبو لك ينلا مهب بحرف «ةكم نم ةعازخو ركب ينب جارخإ يف هل مهترصنو «يصق
 مث اًمايأ اوماقأو اوملسأ دقو «بصنلا حئابذو «ةنهاكلا لاؤس نع مهاهنو «ماشلا حتفب

 .اوعجر
 . اوعجر مث اناث اوماقأو اوملسأف (ه4) ةنس لوألا عيبر يف ىلب دفو ءاج مهرثإ ىلعو

 : ةميزخ نب دسأ ينب دفو

 «هباحصأ عم دجسملا يف هب هللا لوسرو «عست ةنس لوأ يف مهنم ةرشع مدق

 ةدبع كنأو «هل كيرش ال هدحو هللا نأ اندهش انإ !هللا لوسراي : مهملكتم لاقو ءاومّلسف

 كلتاق امك :كلتاقن ملو انملسأف ءاّنعب انيلإ ثعبت ملو «هللا لوسراي كانئجو «هلوسرو

 لع زك | يف اتما 1 كيف ب قنا لزتأق لس انءارو نمل نحنو «نالف رتب
 113 :تارجحلا] دويم رك نإ نيل كنده نأ م نمي دن لب ملت

 ؛ةناهكلاو - ريطلا رجز يهو - ةفايعلا نم ةيلهاجلا يف هنولعفي اوناك امع هولأسو

 لثم فداص نمف «يبن هملع :لاقف .لمرلا نع هولأسو «كلذ نع مهاهنف «ءابصجلا برضو

 نم لامغألا هذه لكو «ةفرعملا ةليحتسم ةفداصملا نأ مولعمو «الف الإو كاذف هملع

 .اوزيجأ دقو اوفرصنا مث «ضئارفلا نوملعتي اًمايأ دفولا لهأ ثكمو «بيغلا ىلع صرختلا

 : بيجت دفو

 «مهئارقف نع لضف امم مهموق تاقدصب ءالؤه ءاج دقو «ةدنك ةليبق نم عرف بيجت



 ٣ جيب ببببببب؟©؟ب؟ب؟ب_ -لابملاو ةاعدلاو دوقولا

 انيلع مدق ام :- هنع هللا يضر - ركب وبأ لاقو «مهاوثم مركأو هِي هللا لوسر مهب رسف

 هردص حرش اًريخ هب دارأ نمف « هللا ديب ىدهلا نإ» :ِةِكَي لاقف ءاذه لثم برعلا نم دفو

 ./ناميإلل

 لوسر مهزاجأف عوجرلا اودارأ مث ءاهنوملعتي ننسلاو نآرقلا نع نولأسي اوناكو

 هانفلخ مالغ :اولاق ءدحأ مهنم يقب له مهلأسو «دوفولا هب زيجي ناك ام لضفأب لي هللا

 طهرلا نم انأ !هللا لوسراي :لاقو لبقأف .هولسرأ :لاق ءاّنس انثدحأ وه ءانلاحر يف

 هللا لأست :لاق ؟كتجاح امو :لاق . يتجاح ضقاف مهتجاح تيضقف اَقنآ كونأ نيذلا

 ةزئاج لثمب هل رمأو «كلذب هل اعدف ؛يبلق يف يانغ لعجيو ينمحريو يل رفغي نأ

 .هيلع اوتبثف هموق ظعوو «مالسالا ىلع ةدرلا يف تبثو «سانلا عنقأ ناكف «هباحصأ

 : ةرازف ينب دفو

 ؛مالسالاب نيّرقم ءالجر رشع ةعضب يف ؛كوبت نم لَو هعجرم دعب دفولا اذه ءاج
 كبر انل هللا عداف :اولاقو ءاهبدج اوكشف مهدالب نع ةَ يبنلا مهلأسف «نوتنسم مهو

 انأ ءاذه كليو ءهللا ناحبس :لاقف «كيلإ كبر انل عفشيلو «كبر ىلإ انل عفشاو «انثغي

 هيسرك عسو «ميظعلا يلعلا وه الإ هلإ ال ؟هيلإ انبر عفشي يذلا اذ نمف «يبر ىلإ عفشأ

 دعص مث .ثيدحلا لحرلا طئي امك هلالجو هتمظع نم طثت يهف «ضرألاو تاوامسلا

 .ةماتلا ةمحرلاو ريزغلا رطملاب مهثاغأ ىتح هللا اعدو «ربنملا

 : نارجن دفو

 تناك «عيرسلا بكارلل موي ةريسم اهلوط «نميلا دودح ىلع ةريبك ةقطنم نارجن

 نيد ىلع مهلك «لتاقم فلأ ةئامو نورشع اهيف «ةيرق نيعبسو ثالث ىلع لمتشت

 باتكلا أرق املف «مالسإلا ىلإ مهوعدي مهفقسأ ىلإ لَك هللا لوسر بتكف .ىراصنلا

 «ةيضقلا جلاعي دفو لاسرإ ىلع مهيأر ٌرقتساف ءمهتماع مث مهتصاخ راشتساو «عزف

 ةربح نم الح اوسبل دقو لي يبنلا اوؤاجف ؛الجر نيتس نم نوكتي اًدفو اولسرأف

 راشأف ل هللا لوسر مهملكي ملف «بهذ نم ميتاوخو «ريرح نم ةيدرأو ءاهنورجي

 مهملكف ءاولعفف ؛مهميئاوخ اوعضيو «مهللح اورّيغي نأ ةباحصلا رابك ضعب مهيلع



 !ق سس لافعلاو ةاعدلاو ةوثولا

 مهل لاقف .مكلبق نيملسم انك :اولاقو ءاوبأف «مالسالا ىلإ مهاعدو ب هللا لوسر

 «ريزنخلا محل مكلكأو «بيلصلا مكتدابع :ثالث مالسالا نع مكعنمي :ِهِلك هللا لوسر

 .ادلو هلل نأ مكمعزو

 ورسم قطا بولا 5
 نمف 0 م س کک e ماء لَك ولأ

 0 امنو كهَسإَو (ةنبأ م ولات ْلْكَف ريل 0 أنس ديف كلَ

 eT لع ولأ تمل لصِمَتَم لهب مث شاو

 اوراشتساو ؛ةصرف هنم اوبلطف ؛ةلهابملا ىلإ مهاعدو ةَ هللا 7 00 اهالتف

 اوضرف «كله الإ رفظ الو رعش انم ىقبي ال هانعالو ابن ناك نإ :اولاقف ؛مهنيب اميف

 «ةيقوأ ةلح لك عم «بجر يف ةلح فلأو «رفص يف ةلح فلأ يهو «ةيزجلا ءاطعإب

 ءاتيمأ الجر انعم لسرأ :اولاق مث ؛نيدلا يف ةيرحلاو «نامألاو ةمذلا مهل لعجو

 .ةمألا هذه نيمأب يمسف «حارجلا نب ةديبع ابأ مهعم لسرأف

 ملسأ ىتح مهيف وشفي مالسالا أدب مث «مهنم نانا ملسأ نارجن ىلإ مهتدوع يفو

 م ج

 : فئاطلا لهأ دقو

 مهنكامأ يف مهكرت مث «نينخ ةوزغ دعب فئاطلا لهأ رصاح يب يبنلا نأ قبس

 «ةنيدملا ىلإ لصي نأ لبق هكردأ ىتح يفقثلا دوعسم نب ةورع هرثأ عبت غجر املف «غجرو

 مهنأ نظف ؛مهراكبأ نم مهيلإ بحأ ناكو - مالسالا ىلإ هموق اعدو عجر مث < «ملسأف

 ةقاط ال مهنأ اوأرو «مهنيب اورمتئا مث ءهولتق ىتح بناج لك نم لبنلاب هومرف - هنوعيطي

 نم نورخآ ةسمخ هعمو «ورمع نب ليلاي دبع اوثعبف «برعلا نم مهلوح نم برحب مهل
 كي هللا لوسر مهيلع برض ةنيدملا اومدق املف (ه5) ةنس ناضمر يف كلذو «مهفارشأ

 .اولص اذإ سانلا اوريو «نآرقلا اوعمسيل دجسملا ةيحان يف ةبق

 «نوملسي ال مهو «مالسالا ىلإ مهوعدي رهو ةَ هللا لوسر ىلإ نوفلتخي اوثكمو

 «تاّللا مدهي ال نأو ءابرلا لكأو «رمخلا برشو ءانزلاب مهل حمسي نأ هتف اوبلط ىتح

 ؛هل اوخضر اًريخأو «ىبأف «مهيديأب مهمانصأ اورّسكي ال نأو ؛ةالصلا نع مهيفعيو
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 لبقف اًدبأ مهيديأب اهنومدهي ال اًميقث نأو «تاللا مدهب وه ىلوتي نأ اوطرتشاو اوملسأو

 .كلذ

 ؛مهلاحر يف هنوفلخي اوناكف ءاّنس مهرغصأ يفقثلا صاعلا يبأ نب نامثع ناكو

 ىثح «ركب ابأ أرقتسا اًمئان هآر اذإو «نآرقلا هؤرقتسي الب يبنلا ىلإ بهذي اوعجر اذإ ناكف

 مهيلع هّرمُأ ءاوملسأ املف «هباحصأ نع كلذ متكي وهو «نآرقلا نم اًريثك اًنيش ظفح

 .نيدلا ملعتو نآرقلا ةءارقو مالسالا ىلع هصرحل ةي هللا لوسر

 انتج :اولاقو «لاتقلاو برحلا مهفّوخو «هناميإ مهنع متكف هموق ىلإ دفولا عجرو

 اوركذو «ةديدش اًرومأ انيلغ ضرعق ء سانلا هلا نادو :«فيسلاب رهظ دق الغ اليخ الجر

 اوُدعتساو ءةرخنلا مهتذخأف «مهلتاقي الإو ءاهريغو ابرلاو رمخلاو انزلا كرت نم مدقت ام

 اوعجرا :دفولل اولاقف «بعرلا مهبولق يف هللا ىقلأ مث «مايأ ةثالث وأ نيموي لاتقلل

 .فيقث ملسأف ءانملسأو هانيضاق دق :دفولا لاقف .لأس ام هوطعأف

 فئاطلا ىلإ لاجر يف يفقثلا ةبعش نب ةريغملاو ديلولا نب دلاخ لي هللا لوسر ثعبو

 . اهناينب اومدهو اهورّسكف ؛تاّللا اومدهيل

 : ةعصعص نب رماع ينب دفو

 دبرأو «ةنوعم رثب باحضأب ردغ يذلا ليفطلا نب رماع هللا ودع دفولا اذه يف ناك

 نب دبرأو «رماع رمآت دقو ٠ مهنيطايشو موقلا ءاسؤر اوناكو «ملسأ نب رابجو ؛سيق نب

 لاقف «مالسالا ىلإ يي هللا لوسر مهاعد ةنيدملا اومدق املق ءو يبنلا لايتغا ىلع سيق

 يلو لهسلا لهأ كل نوكي :ثالث لاصخ نيب كرّبَحَأ : -دفولا نع ملكتملا وهو - رماع

 .ءارقش فلأو «رقشأ فلأب نافطغب كوزغأ وأ «كدعب نم كتفيلخ نوكأ وأ ءردملا لهأ

 .هموق هاو اًرماع ينفكا مهللا :لاقو «كلذ لك ةي هللا لوسر ضفرف

 سبح مث اًربش هفيس طرتخاو و يبنلا فلخ «ملكتي رماع ناك امنيح «دبرأ رادو

 .هلس ىلع ردقي ملف هدي هللا

 مانو ؛لولس ينب نم هموق نم ةأرما دنع رماع لزن قيرطلا ضعبب اوناكو اوعجر املف

 «ريعبلا ةدغك ةدغأ :لاقف «هقلح يف ةدغ هتذخأو «نوعاطلا هيلع هللا ثعبف «اهتيب .يف

 .هصرف ىلع تامف بكرف «يسرفب ينوتثا ؟ةيلولس تيب يف تومو



 لامعلاو ةاعدلاو دوفولا

 هللا لزنأ كلذ يفو ءامهتقرحأف ةقعاص هلمج ىلعو هيلع هللا لسرأف دبرأ امأو

 4لا ُديَِس وهو هلأ ىف توی مو هاش نم انهي ٹی عوضا لرو : ىلاعت

 .[1:دعرلا]

 - رماع ينب امهتليبق لاجر دحأ - يباحصلا ليمج نب ةلئوم امهتصق ىور دقو

 قاسو هنيمي حسمو هعيابو ءةنس نيرشع نبا وهو ملسأف يب يبنلا ىنأ دق اًضيأ وه ناكو

 مالسالا يف شاعو «ةريره ابأ هدعب بحص مث «نوبل تنب اهقدصف لب هللا لوسر ىلإ هلبإ
 .هتحاصف لجأل نيئاسللا اذ ىمسي ناكو «ةنس ةئام

 : ةفينح ينب دفو

 يف اولزن «باذكلا ةمليسم مهيف الجر رشع ةعبس اوناكو (ه4) ةئس مهتدافو تناك

 ملسأ اًضيأ هنإ :لاقيف ةمليسم امأ ءاوملسأف لي يبنلا اوؤاج مث ءراصنألا نم لجر تيب

 .هتعبت هدعب نم رمألا دمحم يل لعج نإ :لاقو ؛رضحي ملو فلخت هنإ :لاقيو «مهعم

 هيدي يف عقوف «ضرألا نئازخب يأ هنأ مانملا يف كلذ لبق يأ دق كك يبنلا ناكو

 ءابهذف امهخفنف ءامهخفتا نأ هيلإ يحوأف «هامهأو هيلع ارّبكف «بهذ نم ناراوس
 .هدعب نم ناجرخي نيباذك انهلوأف

 «سيق نب تباث هعمو ؛ديرج نم ةعطف ةي هدي يفو «ةمليسم كي هللا لوسر ءاجف

 مث «رمألا نيبو كنيب انيلخ تتش نإ : ةمليسم هل لاقف «همّلكف «هباحصأ يف هيلع فقوف
 «كيف هللا رمأ ودعت نلو ءاهكتيطعأ ام ةعطقلا هذه ينتلأس ول :لاقف ءكدعب انل هتلعج

 سبق نب تباث اذهو ؛تيرأ ام هيف تيرأ يذلا كارأل ينإ هللاو « هللا كنرقعيل تربدأ نئلو

 .فرصنا مث «ينع كبيجي

 ىعأاو ل يبنلا عم رمألا يف كرشأ هنأ ىعأأ مث اًريسي ةعليسم ثبلف دفولا عجرو

 «هرمأ مقافتو ءهموق هب نتتفاو «انزلار رمخلا هموقل ّلحأو «تاعجسلا قملو «ةوبنلا

 ركب وبأ هيلإ لسرأف «هب اناتتفا هموق دادزاف «كلذ ىلع وهو قي هللا لوسر يفوت یتح

 بورح نيملسملا نيبو هنيب ترجف «ديلولا نب دلاخ ةدايقب شويجلا - هنع هللا يضر -

 نب يشحو هلتق يذلا ناكو «هتنتف ىلع يضقو «هدونج مظعمو ةمليسم اهيف لتق «ةديدش

 .- هنع ىلاعت هللا يضر - ةزمح لتاق برح
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 ىلع يثاتسو ءيسعلا دوسألا وهق لَو يبنلا هيرأ يذلا يذلا يناثلا باذكلا امأ
 .ةركذ

 : يرعشألا ىسوم يبأو «لبج نب ذاغم ثعبو :ريمح كولم لوسر دوفو

 كولم باتك هعم لمحي «يواهرلا ةرم نب كلام مدق كوبت نم ل هعجرم دعبو
 «نيعر يذ لبق نامعنلاو «لالك دبع نب ميعنو «لالك دبع نب ثراحلا :مهو «ريمح

 اياتك لَك هللا لوسر مهيلإ بتكف «كلذب هولسرأو اوملسأ دق اوناكو ؛نادمهو رفاعمو

 .نيدهاعملل ةمذلا ىطعأو «مهيلع امو مهل ام هيف مهل نب

 ةهج نم ءايلعلا ةروكلا ىلع «هباحصأ نم لاجر يف لبج نب ذاعم مهيلإ لسرأ مث
 لخأ ىلع الماعو «بورحلا يف اًمكاحو اًيضاق ناكو «كساكسلاو نوكسلا نيب ندع

 يضر - يرعشألا ىسوم ابأ ثعبو «سمخلا تاولصلا مهب يلصيو ؛ةيزجلاو ةقدصلا
 ارسعت الو ارسي :لاقو :لخاسلا عمزو برأمو دينز «ىلفسلا ةروكلا ىلع - هنغ هللا

 .افلتخت الو اعواطتو ءارفنت الو ارشبو

 يضر - يرعشألا ىسوم وبأ امأ هلي هللا لوسر يفوت ىتح نميلاب ذاعم ثكم دقو

 : . عادوا ةجح يف لك هيلع مدقف - هنع هلا

 : ىلعو دلاخ ثعبو نادمه دفو

 «كوبت نم يب هعجرم دعب (ه9) ةنس اهدفو مدق «نميلاب ةروهشم ةليبق نادمه

 :لاقف اًديجم اًرعاش ناكو طمنلا نب كلام مهيفو

 يضم ىلإ تاصقارلا برب هغلح
 ددرق بضه نم نابكلاب رداوض

 قدصمانين هللالوسرنأب

 دتهم شرسلا يف دنع نم ىنأ كوسر
 اهلخز قرف ةقان نه تلمح امف

 دمجم نعاتاد تأ ىل دشأ

 طمنلا نب كلام لمعتساو ؛هولأس ام هيف مهعطقأو اناتك لكي هللا لوسر مهل بتكف
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 مهبف ثكمف «مالسالا ىلإ مهتيقب وعدي ديلولا نب دلاخ ثعب مث «هموق نم ملسأ نم ىلع
 «لعفف اًدلاخ لفقي نأ هرمأو «بلاط يبأ نب يلع مهيلإ ثعب مث ءاوملسي ملو رهشأ ةئس

 ىلإ ةراشبلا بتكف ءاوملسأف مالسالا ىلإ مهاعدو ب هللا لوسرل اًباتك مهيلع أرتو

 ىلع مالسلا «نادمه ىلع مالسلا» :لاقف هسأر عفر مث . اًدجاس رخف ةا هللا لوسر

 .؟نادمه

 : نادملا دبع ينب دفو

 ينب ىلإ (ه١٠) ةنس رخآلا عيبر يف ديلولا نب دلاخ يب هلل لوسر ثعب مث

 «مهلتاق اوبأ نإف ؛مايأ ةثالث مالسالا ىلإ مهوعديل نميلا ضرأ نم نارجنب نادملادبع

 اوملسأ :نولوقيو «مالسإلا ىلإ نوعدي «هجو لك يف نابكرلا ثعب مهيلإ مدق املف
 الإ هللا لوسر ىلإ كلذب بتكو «مالسإلا مهمّلعي مهنيب دلاخ ماقأف ءاوملسأف ءاوملست

 نم نوبلغت متنك مب :مهل لاق ةَ هب اوعمتجا املو «لعفف مهدفوب مدقي نأ هيلإ لسرأف

 «متقدص :لاق «ملظب اًدحأ أدبن الو «قرفتن الو عمتجن انك : اولاق ؟ةيلهاجلا يف مكلتاق

 ؛ةدعقلا يذ ردص وأ لاوش ةيقب يف مهموق ىلإ اوعجرو .نيصحلا نب سيق مهيلع َرّمأو

 «مالسإلا ملاعمو ةنسلا مهملعيو «نيدلا يف مههقفيل مزح نب ورمع مهيلإ لسرأ مث

 اج روهتشم باتک وهو ءاباتك كلذب هل بتكو «مهتاقدص مهنم ذخأيو

 يف بلاط يبأ نب يلع ةئ هللا لوسر مهيلإ لسرأ ؛ةينامي ةليبق - اًضيأ - يهو

 ىهتنا املف «هولتاقي ىتح مهلتاقي ال نأ هرمأو «مالسالا ىلإ مهوعديل (ه١١) ةنس ناضمر

 يلع فصف «لبنلاب نيملسملا اومرو اوبأف ؛مالسالا ىلإ مهاعد مهعومج يقلو «مهبلإ

 ىلإ مهاعذو مهقحل مث ءاليلق مهبلط نع فكف ؛مهمزه ىتح مهلتاقو «هباحصأ عم

 ءانتاقدص هذهو ءانموق نم انءارو نم نحن :اولاقو ؛مهؤاسؤر هعيابو «اوملسأف مالسإلا

 . عادولا ةجح يف ةكمب هافاوف اك هللا لوسر ىلإ عجر مث «لعفف «هللا قح اهنم ذخف

 ؛ ةءونش دزأ دفو

 هللادبع نب درص ةسائرب اودفاوت ؛نميلا ةهج يف ةروهشم ةليبق - اًضيأ - يه



 18 يس لابغلاو ةاعدلاو دوقولا

 .كرشلا لهأ نم هيلي نم ملسأ نمب دهاجي نأ هّرَمَأَو « مهيلع هرمأف ءاوملسأف «يدزألا

 : ةصلخلا يذ مدهو يلجبلا هللادبع نب ريرج دوفو

 :ةياحصلا ريغاشم نم وهو :يلجبلا هللادبغ نب ريرج هل هللا لوسر ىلع مدقو

 ؛ةبعكلا هب نوهاضي ؛ةصلخلا اذ هنومسي ريبك دبعمو منص معئخو ةليجب هتليبقل ناكو

 لَو هللا لوسر لاقف « ةيناميلا ةبعكلا : مهدبعملو «ةيماشلا ةبعكلا :ةبعكلل نولوقي اوناكف
 برضف «ليخلا ىلع تبثي ال هنأ هيلإ اكشف ؟ةصلخلا يذ نم ينحيرت الأ :ريرجل اًموي

 نع كلذ دعب طقسي ملف ءاّيدهم اًيداه هلعجاو هتبث مهللا :لاقو هردص يف ةميركلا هديب

 نم عرف - سمحأ هموق نم بكار ةئامو نيسمخ يف ةصلخلا يذ ىلإ ريرج رفنو . سرف

 ىلإ ةاطرأ ابأ ثعبو «برجألا لمجلا لثم هكرنو ؛هقرحأو «تيبلا كلذ برخف - ةيلجب
 سمخ ءاهلاجرو سمحأ ليخل ةكربلاب لك هللا لوسر اعدف «كلذب هرشبي ةي هللا لوسر
 .تارم

 : هلتقو يسنعلا دوسألا روهظ

 عيمج يف نورفاوتم لك هللا لوسر لامعو «نميلا يف مالسالاو نمألا بتتسا امنيبو
 هسفنل يعدي «لتاقم ةثامعبس يف نانح فهك ةدلب نم يسنعلا دوسألا رهظ ذإ اهتاهج

 «هكلم يوقو «هتنتف تدتشاو «هرمأ مقافت مث ءاهّلتحاو ءاعنص ىلإ مدقتو «رمألاو ةوبنلا

 «ةيقتلاب نوملسملا هلماعو «نييرعشألا ضرأ ىلإ ةي هللا لوسر لامع زاحنا ىتح

 نم هؤالمزو يمليدلا زوريف هيلع لاتحا مث ءرهشأ ةعبرأ وأ ءرهشأ ةثالث كلذ رمتساو
 مزهناف «نصحلا جراخ هامرو «هسأر زتحاو «زوريف هلتقف ءاوملسأ دق اوناكو «سرفلا

 اوبتکو «مهلامعأ ىلإ ب هللا لوسر باون عجارتو «هلهأو مالسالا رهظو ءهباحصأ

 . ي هيلإ كلذب

 لصو مث «هباحصأ هب ربخأف «يحولا هاتأف «ةليلو مويب لك يبنلا ةافو لبق هلتق ناكو

 . هنع هللا يضر  قيدصلا ركب يبأ نمز يف باتكلا



 1 عادولا ةجخ

 عادولا ةجح

 نينمؤملا نم ةفئاط هللا دجوأو «ةيبرعلا ةريزجلا ءاحنأ يف ةوعدلا غالبإ مت املو

 هدهج رامث يب هللا لوسر ير نأ هللا ردق «هللا ضرأ ئصقأ ىلإ اهغالبإبو اهظفحب لفكتت
 .(ه١١) ةنس ةجحلا يذ يف مركملا هتيب جحب هللا همركأف «هللا ىلإ لقتني نأ لبق لصاوتملا

 موي ناك املف «ربثك رشب ةنيدملاب عمتجاف «سانلا يف هب نذأ جحلا لي دارأ املو

 «نهداو لُجرت «هنم نورشعلاو سداسلا مويلا وهو ةدعقلا ىذ نم نيقب سمخل تبسلا

 نأ لبق ةفيلحلا اذ غلب ىتح ءرهظلا ةالض دعب ةئيدملا نم قلطناو «هءادرو هرازإ سبلو
 نم تآ ةليللا يناتأ :لاق حبصأ املف ءاهب تاب مث «نيتعكر اهب اهالصف ءرصعلا يلصي

 ةرمعلل ةحابإ اذه ناكو ؛ةجح يف ةرمع لقو ؛كرابملا يداولا اذه يف لص :لاقف «يبر

 .روجفلا رجفأ نم اهنوري ةيلهاجلا لهأ ناكو «جحلا مايأ يف

 مث .كسم هيف بيطب هندبو هسأر يف بيطتو ءرهظلا لبق ةي هللا لوسر لستغا مث

 نرقو «هالصم يف ةرمعلاو جحلاب ّلهأو «نيتعكر رهظلا ىلص مث ««ءادرو هرازإ سبل

 كل كيرش ال كيبل «كيبل مهللا كيبل : ىب مث ؛اّجحو ةرمع كيبل مهللا» :لاقف ءامهنيب

 هلإ كيبل :لوقي انايحأ ناكو .«كل كيرش ال كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نإ .كيبل

 . «(قحلا

 ءاديبلاب هب توتسا املف «ىرخأ ةرم لهأو «ءاوصقلا بكرف ىلصملا نم جرح مث

 .ةفيلخلا يذب اهدلقو ةالصلا دعب هيده رعشأو ءاًضيأ ّلهأ

 لستغا مث «رجفلا هب ىلصو «ىوط يذب تابف «ةكم نم اند ىتح هريس لصاو مث

 يذ نم نيضم عبرأل دحألا موي حابص كلذو «مارحلا دجسملا لخد ىتح ىضمو

 «نوجخلا دنع ةكم ئلعأب ماقأ مث «ةورملاو افضلا نيب ىعسو تيبلاب فاطف ءةجحلا

 جخلا يمارحإ نيب عمج انراق ناك هنأل ؛همارحإ يف يقبو «فارطلا ىلإ دعب ملو

 امأو «همارحإ يف ىقبي نأ يدهلا هعم قاس نم لك رمأو «يدهلا قاس ذق هنوكل «ةرمعلاو

 ءاّمات اَلالخ لحيو «يعسلاو فاوطلا دعب هسأر رصقي نأ هرمأف يدهلا هعم قسي مل نم



f1 عادولا ةجح 

 ول :لاقو .امهيلك وأ ةرمعلا وأ جحلا ةينب مرحأ دق ناك ءاوس «ةرمع اذه هلمع لعجيو

 لحف «تللحألو ءةرمع اهتاعجلو «يدهلا تقس امل تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا

 . يده هعم نكي مل نم

 جحلل مرحأو «ىنم ىلإ ةجحلا يذ نم نماثلا مويلا وهو - ةيورتلا موي لو هجون مث

 ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا :تاولص سمخ ىنمب ىلصف «لح دق ناك نم لك

 سمشلا تعلط امدعب ىنم نم زاجأ مث ءاّرصق نيتعكر اهنم ةيعابرلا ىلصو «رجفلاو

 بكر سمشلا تلاز املف ءاهب لزنف «ةرمنب هل تبرض دق ةبقلا دجوف «ةفرع ىتأ ىتح

 ىنثأو هللا دمحف ءابيطخ مهيف ماقف هلوح سانلا عمتجا دقو ةئرع يداو ىتأو ءاوصقلا

 ينإف . يلوق اوعمسا !سانلا اهيأ» :لاق اميف لاق مث .هللا ىوقتب ىصوأو «دهشتو «هيلع

 مكلاومأو مكءامد نإ ءاّدبأ فقوملا اذهب اذه يماع دعب مكاقلأ ال يلعل يردأ ال

 لك الأ ءاذه مكدلب يف ءاذه مكرهش يف ءاذه مكموي ةمرحك مكيلع مارح مكضارعأو

 مد لوأ نإو ؛ةعوضوم ةيلهاجلا ءامدو «يمدق تحن عوضوم ةيلهاجلا رومأ نم ءىش

 ابرو [ليذه هتلتقف دعس ينب يف اًعضرتسم ناكو] ثراحلا نب ةعيبر نبا مد انئامد نم عضأ

 عوضوم هنإف «بلطملادبع نب سابعلا ابر انابر نم عضأ ابر لوأو ؛عوضوم ةيلهاجلا

 هللا ةملكب نهجورف متللحتساو ؛هللا ةنامأب نهومتذخأ مكنإف ءءاسنلا يف هللا اوقتاو «هلك

 ريغ اًبرض نهوبرضاف كلذ نلعف نإف .هنوهركت اًدحأ مكشرف نئطوي ال نأ نهيلع مكلو

 نإ هدعب اولضت نل ام مكيف تكرت دقو «فورعملاب نهتوسكو نهقزر مكيلع نهلو «حربم

 تغلب كنأ دهشن :اولاق «؟نولئاق متنأ امف ينع نولأست متنأو هللا باتك :هب متمصتعا

 مهللا» :سانلا ىلإ اهتكنيو ءامسلا ىلإ اهعفري ةبابسلا هعيصإب لاقف .تحصنو تيدأو

 .ادهشا مهللا ءدهشا مهللا .دهشا

 ES «ىرخأ رومأ ةدع ةبطخلا هذه يف نيب دقو

 موي ناكف [: ةدئاملا] ابو ملا مل أ ٌتيِضَرَو تمي مَع تنمو نیو مل ته مولا

 .ركشو ةداعسو ةمعن

 مث ؛نيتعكر رهظلا سانلاب ل هللا لوسر ىلصف ماقأ مث ةبطخلا دعب لالب نّذأ مث
 امهنيب لصي ملو .اًمدقم اًعمج رهظلا تقو يف امهعمج «نيتعكر رصعلا ىلصف ماقأ



 ا بسب سس سس  عازولا ةجح

 اًمقاو لزي ملف « ؛ةلبقلا لبقتساو «تارخصلا ىلإ هتقان نطب لعجف فقوملا ىتأ مث ءائيش

 اهب ىلصف ةفلدزملا ىتأ ىتح عفد مث ءاليلق ةرفصلا تبهذو «سمشلا تبرغ ىنح
 علط ىتح عجطضا مث ءاّئيش امهنبب حبسي ملو «نينماقإو دحاو ناذأب ءاشعلاو برغملا

 للو ريكو اعدو ةلبقلا لبقتساف مارحلا رعشملا ىتأ مث ءاّركبم رجفلا ىلصف «رجفلا
 .اًدج رفسأ ىتح دوو

 عبسب اهامرف «ىربكلا ةرمجلا ىتأ ىتح سمشلا علطت نأ لبق «ىنم ىلإ عفد مث
 عطف اهامر املف ؛ةرمجلا ىمر ىتح يبي لزي ملو ءاهنم ةاصح لك غم ربكي :تايصخ

 يماع دعب جحأ ال يلعلف مككسانم ينع اوذخ» :لوقي ةرمجلا هذه دنع فقوو «ةيبلتلا

 . .(اذه

 عبس يهو «ةئاملا ةيقب يلع رحن مث «هديب ةندب نيتسو اًنالث رحنف ىنمب هلزنم ىتأ مث
 اهمحل نم اولكأف «تخبطو ردق يف تلعجف ؛ةعضبب ةئدب لك نم رمأ مث .ةندب نوثالثو
 . اهقرم نم اوبرشو

 سانلا نيب همسقف «قلحف نميألا هقش هاطعأف «قالحلا اعد رحنلا نم هغارف دعبو

 .ةحلط يبأل هاطعأف رسيألا قلح مث «نيترعشو ةرعش نم

 فاوط فاطف .تيبلا ىتأ ىتح بكر مث «فوطي نأ لبق بيطتو «هبايث سبل مث
 مهو «بلطملا ينب ىلع ىتأو رهظلا ىلصو ءةورملاو افصلا نيب فطي ملو ؛ةضافإلا

 مكتياقس ىلع سانلا مكبلغي نأ الولف !بلطملادبع ينب اوعزنا :لاقف «مزمز ىلع نوقسي

 .هنم برشف اًولد هولوانف ءمكعم تعزنل

 - ةجحلا يذ نم (1761711) قيرشتلا يلايل اهب ثكمف ىنم ىلإ لكك عجر مث

 عبسب اهيمريف ىرغصلا ةرمجلاب أدبي «سمشلا تلاز اذإ موي لك ثالثلا تارمجلا يمري
 .كلذك ىربكلا مث «ىطسولا مث «ةاصح لك عم ربكي تايصح

 دكأ .قيرشتلا مايأ طسوأ يف ةبطخ مث ءرحنلا موي ةبطخ يب هللا لوسر بطخ دقو

 مايأ طسوأ يف رصنلا ةروس هيلع تلزن دقو ءاهيلع دازو ةفرع ةبطخ يف قبس ام امهبف

 .ةبطخلا لبق قيرشتلا

 موي ناكو «قيرشتلا مايأ ثلاثو «يناثلا رفنلا موي وهو  رشع ثلاثلا مويلا يفر



 ا _غادولاةجح

 كانه ىلصو «حطبألاب لزنف ؛تارمجلا يمر دعب ىنم نم ب هللا لوسر رفن - ءاثالثلا

 يبأ نب نمحرلادبع اهيخأ عم نينمؤملا مأ ةشئاع ثعبو «ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا
 ليو ناكو ءاًرحس حطبألاب هتءاج مث ءاهترمع تضقو تمرحأف «ميعنتلا نم اهرمعيل ركب

 «عادولا فاوط هب فاطف تيبلا ىلإ بكرو «ليحرلاب نذآ هتءاج املف «ةدقر هب دقر دق

 املو «ةكم لفسأ نم جرخ دقو «ةنيدملا ىلإ اًهجوتم فرصنا مث «رجفلا ةالص ىلصو
 هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال» :لاق مث اًنالث رّبك اهملاعم هل تحالو ةئيدملا نم برق

 انبرل «نودجاس «نودباع «نوبئات نوييآ «ريدق ءيش لك ىلع وهو «دمحلا هلو كلملا
 .(هدحو بازحألا مزهو هدبع رصنو «هدعو هللا قدص «نودماح

 : ديز نب ةماسأ ثعب

 يف سانلا لوخد نم هارأ ام ىلع هدمحب هبر حبسي ةنيدملاب كو هللا لوسر رقتساو

 دقو «ةلس نيرشعو ثالث وحن لبق اهب ماق يتلا هتوعد حاجن نمو ءاجاوفأ هللا نيد

 «لتاقم ةئامعبس يف ديز نب ةماسأ رّهجو .دوفولا ضعب ةنيدملا ىلإ هتدوع دعب لبقتسا
 هشيج كرحت دقو + نيطسلف ضرأ نم مورادلاو ءاقلبلا موخت ليخلا ءيطوي نأ هرمأو

 ضرم نع ةقلقم رابخأ هيلإ تلقن نكلو «ةنيدملا نم لايمأ ةثالث ىلع فرجلاب لزنو
 اذه نوكي نأو هب هللا لوسر ةافوب هللا ءاضق ءاجف «ةجبتنلا رظنني ثيرتف ب هللا لوسر

 .هنع هللا .يضر قيدصلا ركب يبأ دهع يف ثعب لوأ ثعبلا
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 ىلعألا قيفرلا ىلإ

 : عيدوتلا ملاعم

 عئالط تأدب ةمألا حصنو ةنامألا ىّدأو ؛ةلاسرلا لل هللا لوسر لب امدعبو

 .هلاعفأو هلاوقأ يف مسنت ايندلا نم عادولا

 نآرقلاب ليربج هضراعو ءاّموي نيرشع ةرشاعلا ةنسلا نم ناضمر يف فكتعا

 نميلا ىلإ اذاعم عدوو .«يلجأ بارتقا الإ كلذ ىرأ ال١ :ةمطاف هتنبال لاقف :نيترم

 رمت نأ كلعلو ءاذه يماع دعب يناقلت ال نأ ىسع كنإ !ذاعم اي) :لاق مث «هاصوأف

 جحأ ال يلعلو ءاذه يماع دعب مكاقلأ ال يلعل» : اًرارم عادولا ةجح يف ةي لاقو

 !":ةعاملا] ةيآلا . . . كيد کل تلكَ مولا :ىلاعت هلوق لوزن ناكو «اذه يماع دعب

 ةجحب تيمس كلذلو ءاينذلا يف هتمهم نم غرف هنأب اًراعشإ رصنلا ةروس لوزن كلذكو
 .- ىلاعتو هناحبس - هبر ىلإ لقتنيل سانلا عدو هنإ يأ «عادولا

 ءايحألل عُدوملاك ءادهشلا ىلع ىلصف «دحأ ىلإ جرخ رفص رهش لئاوأ يفو

 هللاو ينإو «مكيلع ديهش انأو .مكل طرف انأ» :لاقف ربنملا ىلإ فرصنا مث «تاومألاو

 ينإو «ضرألا حيتافم وأ ‹ضرألا نئازخ حيتافم تيطعأ ينإو «نآلا يضوح ىلإ رظنأل

 .«اهيف اوسفانت نأ مكيلع فاخأ ىنكلو ؛يدعب اوكرشت نأ مكيلع فاخأ ام هللاو

 :لاقو مهل رفغتساف «ليللا فوج يف دقرغلا عيقب ىلإ جرخ رفض رهش رخاوأ يفو

 .!نوقحال مكب انإا

 ؛ ضرملا ةيادب

 تلاق «عيقبلا يف ةزانج لَك هللا لوسر دهش رفص رهش نم ريخألا نينثالا مويو

 لب» :لاقف ءءاسأر او :لوقأ انأو «يسأر يف اًعادص دجأ انأو عيقبلا نم عجر :ةشئاع

 .(هاسأر او ةشئاع اب هللاو انآ
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 «ضرملا هب دتشا ىتح ؛هئاسن ىلع رودي كلذ عم وهو وب هضرم ةيادب اذه ناک

 هل نذأف «ةشئاع موي ديري «؟اًدغ انأ نيأ ؟اًدغ انأ نيأ» :لأسي ذخأف ةنوميم تيب يف وهو

 بلاط يبأ نب يلعو « سابع نب لضفلا نيب يشمي جرخف «ءاش ثيح نوكي نأ هجاوزأ

 .ةشئاع تيب ىلإ لقتنا ىتح «ضرألاب هامدق طخت

 : هتيصوو هدهع

 اوقيره١ :لاق هعجو هب دتشاو «يتيب لخد امل :  اهنع هللا يضر  ةشئاع تلاق

 .«سانلا ىلإ دهعأ يّلعل .نهتيكوأ للحن مل برق عبس نم يلع

 «برقلا كلت نم هيلع بصن انقفط مث هلي يبنلا جوز ةصفحل بضخم يف هانسلجأف

 . مهبطخو مهب ىلصف «سانلا ىلإ جرخ مث «نتلعف دق نأ انيلإ ريشي قفط ىتح
 مهيحلاصو مهئايبنأ روبق نوذخني اوناك مكلبق ناك نم نإ» :لاق اميف لاقو

 ىلع هللا ةنعلا :لاقو «كلذ نع مكاهنأ ينإ ءدجاسف روبقلا اوذختت الف الأ «دجاسم

 .(دبغي اّنثو يربق اوذختت الا :لاقو (دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا

 نيب هللا هرّيخ اًدبع نإ :لاق مث .اًريخ راضنألاب ىصوأو .صاصقلل هسفن ضرعر
 :يردخلا ديعس وبأ لاق .«هدنعام راتخاف هدنع ام نيبو ءاش ام ايندلا ةرهز نم هيتؤي نأ

 ربخي «خيشلا اذه ىلإ اورظنا :سانلا لاقف . انتاهمأو انئابآب كانيدف :لاقو ركب وبأ ىكبف

 :لوقي وهو «هدنع ام نيبو ايندلا ةرهز نم هيتؤي نأ نيب هللا هريخ دبع نع كي هللا لوسر
 .انملعأ ركب وبأ ناكو ءرّيخملا وه ةي هللا لوسر ناكف ءانتاهمأو انئابآي كانيدف

 الإ دجسملا يف ةعراشلا باوبألا دسب رمأو ««ركب يبأ ىلع لَو هللا لوسر ىنثأ مث

 .ركب يبأ باب
 اومله» :لاق «عجولا هب دتشا دقو سيمخلا موي ناك املف «ءاعبرألا موي كلذ ناكو

 «نارقلا مكدنعو «عجولا هيلع بلغ دق :رمع لاقف «(هدعب اولضت نل اًباتك مكل بتكأ

 : ي هللا لوسر لاق فالتخالاو طغللا اورثكأ املف «اوفلتخاف «هللا باتك مكبسح

 : . .؟ينع اوموق»

 «برعلا ةريزج نم نيكرشملاو ىراصنلاو دوهيلا جارخإب مويلا كلذ يف ىصوأو
 ؛مهناميأ تكلم امو «ةالصلا رمأ مهل دكأو «مهزيجي ناك ام وحنب دوفولا ةزاجإبو



 ىلعألا قيفرلا ىلإ

 .«يتنسو هللا باتك :امهب متكسمت ام اولضت نل نيرمأ مكيف تكرت» :لاقو

 : ةالصلا ىلع - هنع هللا يضر ركب يبأ فالختسا

 - سيمخلا موي مويلا كلذ ناك املف «سانلاب يلصي هضرم ةدش عم ةي يبنلا ناكو

 «هيلع يمغأف موقيل بهذ مث «ففختيل بضخم يف ةي لستغا ءاشعلا ةالص تقو ناحو

 بهذ املف اًكلاث لستغاف قافأ مث «هبلع يمغأف موقبل بهذ مث اتا لستغاف قافأ مث

 ؛مايألا كلت ركب وبأ ىلصف «سانلاب يلصي نأ ركب يبأ ىلإ لسرأف «هيلع يمغأ موقيل
 .ةالص ةرشع عبس سانلاب ركب وبأ اهذلض يتلا تاولصلا ةلمجو

 ةالصل نيلجر نيب جرخف ةفخ هسفن يف لك هللا لوسر دجو دحألا وأ ثبسلا مويو

 لوسر ةالصب يدتقي ركب وبأ ناكف «هراسي ىلإ هاسلجأف «سانلاب يلصي ركب وبأر ءرهظلا

 .ريبكتلا مهعمسي ءركب يبأب نود سانلاو هلي هللا

 : هيدل امب هقدصت

 بهوو «هدنع تناك ريناثد ةعبسب قدصتو ءهناملغ وي ىبنلا قتعا دحألا مويو

 ةأرما ىلإ اهحابصمب - اهنع هللا يضر - ةشئاع تلسرأف ليللا ءاجو «هحالس نيملسملل“

 يدوهي دنع ةنوهرم ةي هعرد تناكو «نمسلا كتكع نم انحابصم يف انل يرطقأ :تلاقو

 .ريعشلا نم اًعاص نيثالثب

 : ايندلا يف هموي رخآ

 ةالص سانلاب يلصي ركب وبأ ماقو  ةشئاع ةبون موي ناكو - نينثالا موي حبصأ املو

 صكنف «كحضي مسبت مث «مهيلإ رظنف «ةشئاع ةرجح رتس لَك هللا لوسر فشك «رجفلا

 اونتتفي نأ نوملسملا مهو «ةالصلا ىلإ جرخي نأ ديرب ةَ هنأ نظو «هيبقع ىلع ركب وبأ

 لخد مث :مكتالص اوت نأ هديب مهيلإ راشأف دلي هللا لوسرب اًحرف «مهتالص يف

 .رتسلا .ىتتزأو ةرججلا

 ءيشب اهراسف ةمطاف كي هللا لوسر اعد - عوبسألا اذه يف وأ - مويلا اذه يفو

 لوسر يفوت ىنح «تمنکف كلذ نع ةشئاع اهتلأسو «تکحضف ءيشب اهراس مث ؛تكبف

 يف اهل لاقو «تيكبف اذه هضرم يف تومي هنإ :ىلوألا يف اهل لاق هنأ اهتربخأف لي هلل



 ىلعألا قيفرلا ىلإ ¥

 .نيملاعلا ءاسن ةديس اهنأ اًضيأ اهرَّشو «تكحضف هعبتي هلهأ لوأ اهنإ :ةيناثلا

 ءهابآ برك او :تلاقف «برکلا ةدش نم يک هللا لوسرب ام ةمطاف تآرو

 هجاوزأ اعدو ءامهلّيقف نيسحلاو نسحلا اعدو «مويلا دعب برك كيبأ ىلع سيلا :لاقف

 .نهرگذو نهظعوف

 ةدشب سحي ذخأف «ربيخب هلكأ يذلا مسلا ضقتناو «ديزيو دتشي عجولا قفطو

 وهو لاقف .ههجو نع اهفشك متغا اذإف «ههجو ىلع ةصيمخ حرط دق ناكو «هملأ

 اوعنص ام رذحي - دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ءئراصنلاو دوهيلا ىلع هللا ةنعلا : كلذك

 رركو «سانلا هب ىصوأو مّلكت ام رخآ نم اذه ناكو ؛«برعلا ضرأب نانيد نيقبي ال -

 .«مكناميأ تكلم امو ءةالصلا ؛ةالصلا» :اًرارم

 ؛ توملاو راضتحالا

 اهرحس نيب ءاهردص ىلإ - اهنع هللا يضر  ةشئاع هتدنسأق راضتحالا أدبو

 . اهرحنو

 ىلإ رظني اي هللا لوسر ذخأف «ةبطر ةديرج نم كاوسب نمحرلادبع اهوخأ ءاجو

 ىتح هتغضمو هتذخأف «معن نأ :هسأرب راشأف هتلأسف «هديري هنأ ةشئاع تمهفف ؛كاوسلا

 لعجف ءام اهيف ةوكر هيدي نيبو «كاتسي ناك ام نسحأك هِي هللا لوسر هب كاتساف ؛هتنيل
 .«تاركس توملل نإ هللا الإ هلإ ال :لوقيو «ههجو هب حسميو «ءاملا يف هيدي لخدي

 هيلإ تغصأف «هاتفش ثكرحتو «فقسلا وحن هرصب ص حشو هعبصإ وأ هيدي عفر مث

 ءادهشلاو نيقيدصلاو نيببنلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا عما :لوقي هتعمسف ةشئاع

 .«ىلعألا قيفرلا مهللا «ىلعألا قيفرلاب ينقحلأو ينمحراو يل رفغا مهللا :نيحلاصلاو

 ؛ىلعألا قيفرلاب قحلو «هدي تلامو «هحور تضافو ءاّنالث ةريخألا ةملكلا رركو

 دقو «ىحضلا دتشا نيح (ه١١) ةنس لوألا عيبر رهش نم رشع يناثلا نيتثالا موي كلذو

 .نوعجار هيلإ انإو هلل انإف ءةنس نوتسو ثالث هل مت

 : ركب يبأ فقومو ةباحصلا ةريح

 اوداكو «ايندلا مهيلع تملظأف «تاظحل لالخ ةباحصلا نيب ربخلا برسنو



 4 ىلعألا قيفرلا ىلإ

 ؛ةئيدملا زا هللا لوسر هيف لخد موي نم ءوضأ الو نسحأ موي نكي ملف ؛مهيعو نودقفي

 نم جاجحلا جيجضك جبجض مهل ناكو «هيف تام موي نم حبقأ الو ملظأ موي نكي ملو
 .ءاكبلا

 مل إل هللا لوسر نإ :لوقي دجسملا يف - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع ماقو

 هنإ لوقي نم لتقلاو عطقلاب دعوتي ذخأو «نيقفانملا هللا ينفي ىتح تومي الو «تمي

 .نوشهدنم نورئاح دجسملا يف هلوح ةباحصلاو «تام

 يف ةفخلا ىأر نيح حنسلاب هنكسم ىلإ جرخ دق - هنع هللا يضر - ركب وبأ ناكو

 ءدجسملا لخدف «لزن ىتح هتباد ىلع ركب وبأ لبقأ ةا يفوت املف ءاحابص ةي هضرم

 «ةربح دربب ىجسم وهو ل هللا لوسر دصقف «ةشئاع ىلع لخد ىتح « سانلا مّلكي ملف
 امأ ؛نيتتوم كيلع هللا عمجي ال «يمأو تنأ يبأب :لاق مث «ىكبو هلّبقف .ههجو فشكف

 . اهتم دقف كيلع تبتك يتلا ةتوملا

 ماقو ربنملا ىلإ ءاجو هكرتف «سلجي نأ ىبأف ءرمع اي سلجا :لاقف جرح مث
 دبعي مكنم ناك نم ءدعب امأ :لاقو دهشتف «هيلإ اولبقأو «رمع سانلا كرتو «هبنجب

 هللا لاق . تومي ال يح هللا ناف هللا دبغي مكنم ناك نمو «تام دق ًادمحم نإف اًدمحم

 مكتمل لع متنا ليم وأ تا نيه للا دلي ني تل م لوس الإ دت امو : ىلاعت

 .144 :نارمغ لإ يرل هلأ ىَرجَيَسَو اش هلآ رشي نق ِوَيَبِفَع ل بلقب نو

 اهالت ىتح ةيآلا هذه لزنأ هللا نأ اوملعي مل سانلا نأكل هللاوف ا

 . اهولتي الإ سانلا نم اًرشب عمسأ امف «سانلا هنم اهاقلتف ءركب وبأ

 «ترقعف «قحلا هنأ تقرعف اهالت ركب ابأ تعمس نأ الإ وهام !هللاوف : رمع لاق

 .تام دق هنأ تفرعو «ضرألا ىلإ تيوه ىتحو «يالجر ينلقت ام ىنح

 : لَ هتفالخل ركب یبآ رایتخا

 ةرادإ يف يب هماقم موقي ريمأ رايتخا وه كك هللا لوسر ةافو دعب ةيضق مهأ ناكو

 ةفالخلاب قحأ هنأ ىري - هنع هللا ىضر - بلاط ىبأ نب ىلع ناكو «دالہلاو دابعلا نوؤش

 ىلإ ذو جاپا مار ا را ما یاب يف اار *



 ۹ ىلعألا قبفرلا ىلإ

 .- مهنع هللا يضر - رمعو ركب يبأ

 حارجلا نب ةديبع وبأ امهعمو - امهنع هللا يضر - رمعو ركب وبأ بهذو

 هيف ركذ راوحو شاقن راصنألا نيبو مهنيب ىرجف ةدعاس ينب ةفيقس ىلإ نورجاهملاو

 امو «هلهأ متنأف ريخ نم متركذ ام نإ :ركب وبأ لاقف «مهقاقحتساو مهلضف راصنألا

 شيرق ريغ دحأ مكحل نوداقني ال يأ - شيرق نم يحلا اذهل الإ رمألا اذه برعلا فرعت
 مكل تيضر دق :لاقو «ةليبع يبأ ديبو رمع ديب ذخأ مث ءاّرادو اًبسن برعلا طسوأ مه -

 طغللا رثكف .ريمأ مكنمو ريمأ انم :راصنألا نم لجر لاقف .نيلجرلا نيذه دحأ

 وه هعيابف ءاهطسبف «كدي طسبا : ركب يبأل رمع لاقف «فالتخالا اوشخو «تاوصألاو

 .راصنألاو نورجاهملاو

 : ضرألا ىلإ فيرشلا دسجلا عيدوتو زيهجتلا

 سابعلا هلسغب ماقو «هباي نم هودرجي ملو ولع هللا لوسر اولّسغ ءاثالثلا موي

 «ديز نب ةماسأو ءب هللا لوسر ىلوم نارقشو «سابعلا انبا مثقو لضفلاو «يلعو

 يلعو «ءاملا نابصي نارقشو ةماسأو «هنوبّلقي امهانباو سابعلا ناكو ؛ ىلوخ نب سوأو

 ؛ رص ىلإ دس سوار داخ
 ءا ةمقيخ ني دحمل رثب نم ماعلا كاكو ردم دامي تالسع كاك راسخ دقو 0

 .اهنم برشي هلك ناكو «سرغلا اهل لاقي

 ؛ةمامع الو صيمق اهيف سيل «فسرك نم ةيلوحس ضيب باوثأ ةثالث يف نفكو
 . اججاردإ اهيف جردأ

 عضو مث ءاّدحل ربقلا لعجو «هيف يفوت يذلا عضوملا يف هربق ةحلط وبأ رفحو
 ال اذاذنأ هيلع نولصي «ةرشعق ةرشع ًالاسمرأ .سانلا لغجو «ريقلا ريش ىلغ هیر

 مث نايبصلا مث ؛راصنألا مث «نورجاهملا مث ؛هتريشع هيلع ىَّلص نم لوأو «دحأ مهمؤي

 .نايبصلا مث ءاسنلا وأ «ءاسنلا

 يف هونفدو ربقلا يف ةي هولزنأ مث «ءاعبرألا ةليل مظعمو ءاثالثلا موي كلذ يف ىهتناو

 لب ليللا رخاوأ



 ل. يتوبنلا تيلا

 يوسنلا تيبلا

 قأرما ةرشع اتنا وأ ةأرما ةرشغ ىدحإ هتايج لحارم فلتخم ىف ب هل ناكو

 و يبنلاو ةافولا نهتفاو دقف ثالثلا وأ ناتثالا امأ «هتايح رخآ يف عست نهنف عمتجاو

 :نهل زجوم ركذ يلي اميفو «يح
 ١ اهنع هللا يضر - دليوخ كنب ةجيدخ نينمؤملا مأ -:

 «ةنس نيرشعو سمخ نبا وهو «نيعبرألا نس يف يهو اهجوزت ةي يبنلا نأ مدقت

 تيفوت ءاهتايح ةدم ىرخأ ةأرما اهيلع جوزتي ملو «ميهاربإ ىوس اهنم ةئ هدالوأ عبمجو
 .ةنس (10) اهلو نوجحلاب تنفدو «ةوبنلا نم رشع ةنس ناضمر يف ةكمب

 :-اهنع هللا يضر - ةعمز تنب ةدوس نينمؤملا مأ -'

 اعجر مث «ةشبحلا ىلإ ارجاهو املسأف «ورمع نب ناركسلا اهمع نبا تحت تناك

 ةجيدخ ةافو دعب ةوبنلا نم رشع ةنس لاوش يف كلذو ةي يبنلا اهجورتف ءاهنع تامف

 .(ه٤٥) ةنس لاوش يف ةنيدملاب تيفوت ءرهش وحنب

 :- امهنع هللا يضر - قيدصلا ثنب ةفيدصلا ةشئاع نينمؤملا مأ -۴

 تنب يهو «ةنسب ةدوس دعب ةوبنلا نم ةرشع ىدحإ ةنس لاوش يف ةَ يبنلا اهجوزت

 جوتي ملو «نينس عست تنب يهو رهشأ ةعبسب ةرجهلا دعب لاوش يف اهب ىنبو «نينس تس
 رئاس ىلع ديرثلا لضفك ءاسنلا ىلع اهلضفو «ةمألا ءاسن هقفأ يهو ءاهربغ اًركب

 : عيقبلاب تنفدو ء(ه5۸) وأ (ه۵۷ ) ةنس ناضمر ۱۷ يف تيفوت «ماعطلا

 ٤ امهنع هللا يضر - باطخلا نب رمع تنب ةصفح نينمؤملا مأ -:

 يف هباصأ حرجل دحأو ردب نيب اهنع يفوتف «يمهسلا ةفاذح نب سينخ تحت تناك

 (ه٣) ةنس نابعش يف لَو يبنلا اهجوزت تّلح املف دعب اميف هيلع ضقتنا مث ءردب
 .عيقبلاب تئفدو ؛ةنس نوتس اهلو (ه٥٤) ةنس نابعش يف ةئيدملاب تيفوت

 : - اهنع هللا يضر - ةيلالهلا ةميزخ تنب بنيز نينمؤملا مأ 5

 يف ةي هللا لوسر اهجورتف ءردب موي اهنع ليقف «ثراحلا نب ةديبع تحت تناك



 ا .يوبلاتيلا

 اهجورتف «دحأ موي اهنع ليقف «شحج نب هللادبع تحت تناك :ليقو (ه۳) ةنس ناضمر

 «مهايإ اهماعطال «نيكاسملا ماب ةيلهاجلا يف ىمست تناك (ه4) ةنس يف وَ هللا لوسر

 ةثالث وحنب وأ رهشأ ةينامثب ةا هب جاوزلا دعب (ه4) ةنس رخآلا عيبر رخآ يف تيفوت

 . عيقبلاب تتفدو لَك يبنلا اهيلع ىَّلصف ءرهشأ
 :- اهنع هللا يضر - ةيمأ يبأ تنب دنه ةملس مأ نينمؤملا مأ -"

 (ه4) ةنس ةرخآلا ىدامج يف اهنع يفوتف «دالوأ اهنم هلو ؛ةملس يبأ تحت تناك

 ءاسنلا هقفأ نم تناك (ه٤) ةنس لاوش نم نيقب لايل يف يي هللا لوسر اهجوزتف

 .ةنس (84) اهلو « عيقبلاب تنفدو (ه55) وأ (ه09) ةنس تيفوت «نهلقعأو

 :- اهنع هللا يضر - بائر نب شحج تنب بنيز نينمؤملا مآ ۷

 قفوي ملف ؛ةثراح نب ديزي تجوز كي يبنلا ةمع :بلطملادبع تنب ةميمأ ةنبا يهو

 ؛مدقت امك دمحم نب ديز هل لاقيف ب يبنلا هانبت دق ناكو «دیز اهقلط ىتح ءامهنيب
 نبالا ةجوز ميرحت لثم ٌينبتملا هيبأ ىلع ئنبتملا ةجوز ميرحت نوري ةيلهاجلا لهأ ناكو

 قوف نم كي يبنلاب ىلاعتو هناحبس هللا اهجوز ديز نم بنيز ةدع تضقنا املف «يقيقحلا

 (ه4) ةنس يف :ليقو (ه0) ةنس ةدعقلا يذ يف كلذو «ينبتلا لطبأو «تاوامس عبس

 تناكو .ةنس (07) اهلو (ه١7) ةنس تيفوت .ةقدص نهمظعأو ءاسنلا دبعأ نم تناكو

 هللا يضر - باطخلا نب رمع اهيلع ىلص هوكي هللا لوسر دعب ةافو نينمؤملا تاهمأ لوأ
 . عيقبلاب تنفدو - هنع

 :- امهنع هللا يضر - قلطصملا ينب ديس ثراحلا ثنب ةيريوج نينمؤملا مأ -

 مهس يف تعقوف (ه0) ةنس :ليقو (ه1) ةنس نابعش يف قلطصملا ينب ةوزغ يف تيبس

 نوملسملا قتعأف ءاهجوزتو اهقتعأف ءاهتباتك يب هلا لوسر ىضقف ءاهبتاكف سيق نب ثباث
 ةكرب ءاسنلا مظعأ تناكف ولو هللا لوسر راهصأ :اولاقو «قلطصملا ينب نم تيب لهأ ةثام

 .ةنس (10) اهلو (ه00) :ليقو :(ه01) ةنس لوألا عيبر يف تيفوت ءاهموق ىلع

 :- امهنع هللا يضر - نايفس يبأ تنب ةلمر ةبيبح مآ نينمؤملا مأ 4

 ىلإ هعم ترجاهو ءاهب تينكف ةبيبح هل تدلوف «شحج نب هللاديبع تحت تناك

 لوسر تعب املف السال ىلع يه تتبثو ءاّدترم يفوتو «هللاديبع رصنتف ؛ةشبحلا



 ا _يوبلاثيلا

 هب اهجوزف ب يبنلاب اهجٌوزي نأ هرمأ يشاجنلا ىلإ هباتكب يرمضلا ةيمأ نب ورمع ةي هللا
 اهب ىنتباف «ةنسح نب ليبحرش عم اهثعبو «رانيد ةئامعبرأ هدنع نم اهقدصأو «يشاجنلا
 ةنس تيفوت (ها/) ةئس لوألا عيبر وأ رفص يف ربيخ نم هعوجر دعب لَك هللا لوسر

 .(هد50) وأ (ه٤٤) وأ (ه۲٤)

 ٠ اهنع هللا يضر - بطخأ نب يبح تنب ةيفص نينمؤملا مأ -:

 تيبس «مالسلا هيلع نوراه ةلالس نم «ليئارسإ ينب نم «ريضنلا ينب ديس تنب يه
 اهقتعأف ؛تملسأف مالسالا اهيلع ضرعو ءهسفنل هلي هللا لوسر اهافطصاف «ربيخ يف

 يف ربيخ نم اليم ٠١ دعب ىلع ءابهصلا دسب اهب ىنتباو (هال) ةنس ربيخ حتف دعب اهجوزتو
 . عيقبلاب تنفدو (م15) :ليقو (ه21) :ليقو «(ه٠0) ةنس تيفو . ةنيدملا ىلإ هقيرط

 ١ اهنع هللا يضر - ةيلالهلا ثراحلا تنب ةنوميم نينمؤملا مأ -:

 هللا يضر - سابعلا جوز ةيلالهلا ثراحلا تنب ىربكلا ةبابل لضفلا مأ تخأ يه

 لح نأ دعب ءاضقلا ةرمع يف (ها/) ةنس ةدعقلا يذ يف لَك هللا لوسر اهجوزت - امهنع

 (ه11) ةنس فرسب تيفوت دقو ؛ةكم نم لايمأ ةعست دعب ىلع فرسب اهب لينتباو ءاهنم
 . اًفورعماهربق عضوم لازي الو «كانه تنفدو (ه۳۸): لیقو (ه11) :ليقو

 «قافتالاب لك هللا لوسر جاوزأو نينمؤملا تاهمأ نه ةأرما ةرشع ىدحإ هذهف
 نم وأ هلك هجاوزأ نم تناك اهنأ ءديز تنب ةناحير يهو ةدحاو ةأرما يف فلتخاو

 ينب ةوزغ يف تعقوف «ةظيرق ينب نم لجر دنع تناك «ريضنلا ينب نم يهو «هيرارس

 مرحملا يف اهجوزتو اهقتعأ هنإ :لاقيف «هسفنل لَك يبنلا اهافطصاف ءايابسلا يف ةظبرق
 كلمب اهيتأي ناك لب ءاهقتعي مل ب هنإ :لاقيو «نينمؤملا تاهمأ نم يهف ه (5) ةنس

 . عيقبلاب اهنفدف ؛عادولا ةجح نم ةَ هعجرم تيفوت «هيرارس نم يهف «نيميلا
 سقوقملا هل اهادهأ ؛ةيطبقلا ةيرام يهو «ةدحاو ةيرس ةوسنلا ءالؤه ىوس لك هل تناكو

 «هسفنل لَك يبنلا اهصخف ؛كولملا تانب نم تناكو لو هباتك ىلع در امنيح هادهأ ام ةلمج يف

 . عيقبلاب تنفذو ه (10) ةنس مرحملا يف :لاقيو ه (17) ةنس تيفوت «ميهاربإ هل تدلو دقو

 : هلت هدالوأ

 :مهو . ميهاربإ الإ ةجيدخ نم ةي هدالوأ عيمج نأ مدقت



 18 ب يوللا تيبلا

 مث ۔یشم ىتح شاع «ىنكي ناك هبو هِي هللا لوسر دلو ربكأ وهو :مساقلا دا

 ؛ .نيتتس وحت وهو يفوت
 .يتانب لضفأ كلت :ِِلَو لاقف هللا يف تبيصأ ةي هتانب ربكأ يهو :بنيز ١

 «دليوخ تنب ةلاه اهتلاخ نبا وهو «عيبرلا نب صاعلا وبأ اهجوزتو «مساقلا دعب تدلو

 اهلمحي كي هللا لوسر ناك يتلا يهو «ةمامأ اهمسا اًنبو :يلع همسا ابا بنيز تدلو

 .ةنيدملاب نامث ةنس لئاوأ يف بنيز تيفوت «ةالصلا يف

 ؛هللادبع همسا اًنبا هل تدلوف = هنع هللا يضر - نافع نب نامثع اهجوزت :ةيقر ۳

 ءردب يف هو هللا لوسرو ةيقر تتام «تامف هنيع يف كيد هرقن مث «نينس تس غلب دقو

 .اهربق ىلع بارتلا اووس دق مهدجوف «ةنيدملا ىلإ اًريشب ةثراح نب ديز ءاجو
 ةافو دعب - هنع هللا يضر - نافع نب نامثع ب هللا لوسر اهجّوز :موثلك مآ 5

 . عيقبلاب تنفدو (ه4) ةنس نابعش يف تيفوت ءاّئيش هل دلت ملو ءردب نم هعجرم «ةيقر

 «ةنجلا لهأ ءاسن ةديس يهو «هيلإ نهبحأو هلك هتانب رغصأ يهو :ةمطاف ١

 ءاّئيسحو اًنسح :نيثبا هل تدلوف «ردب دعب - هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع اهجرزت

 - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع اهجوزت هذه موثلك مأو «موثلك مأو بنيز :نيتنبو

 اهجوزتف نوع يفوتو ءرفعج اهمع نب نوع اهجوزتف ءاهنع تام مث .اًديز هل تدلوف

 ةمطاف تيفوت «هدنع يهو تنام مث «هللادبع هوخأ اهجوزتف دمحم يفوتو «دمحم هوخأ
 .رهشأ ةتسب لب يبنلا دعب = اهنع هللا يضر -

 .[ةلاسرلاو ةوبنلاب هللا همركي نأ لبق اودلو ةي هدالوأ نم نوروكذملا ةسمخلا ءالؤه]

 ءريغص وهو يفوت كلذ لبق لب :لاقيو «مالسالا يف دلو هنإ لاقي : هللا دبع 5

 .ةجيدخ نم هيب يبنلا دالوأ رخآ ناكو

 وأ ىلوألا ىدامج يف «ةيطبقلا ةيرام ةي هتبرس نم ةنيدملاب دلو :ميهاربإ -۷

 سمشلا تفسك موي (ه١١) ةنس لاوش ۲۹ يف يفوتو (ه9) ةنس ةرخآلا ىدامج

 :هِلَو لاق دقو ؛عيقبلاب نفدو «اًرهش رشع ةينامث وأ رشع ةتس نبا «عيضر وهو ةنيدملاب
 .اةنجلا يف هعاضر متي اًعضرم هل نإ)



 ا الا

 قالخألاو تافصلا

 بابلا اذه يف درو دقو ‹قالخألا لامكو «قلخلا لامجب زاتمي هب هللا لوسر ناك

 .زاجيالاب اهازغمو اهيناعم انه صخلن «ةليلجو ةريثك ثيداحأ

 : هجولاب امو هجولا

 «ةرمحلاب اًبرشم «نوللا رهزأ ؛اًريدتسم ءاًحيلم ضيبأ هلك هللا لوسر هجو ناك

 هريراسأ قربتو ءرمق ةعطق هنأك ههجو رانتسا رس اذإ ناكو ءردبلا ةليل رمقلا ؤلألت ؤلألتي
 «ةعلاط سمشلا تيأر هتيأر ول لب ءهبف يرجت سمشلا نأك «للهتملا باحسلا قربي امك

 بضغ اذإو «رفذألا كسملا نم بيطأ هقرع حيرلو «ؤلؤللا هنأكف ههجو يف هقرع امأ

 .نامرلا بح هيتتجو يف ءىقف امنأك ىتح ههجو ٌرمحا
 ريغ ؛ةقدلا عم امهغباس :نيبجاحلا سوقتم «نيبجلا عساو «نيدخلا لهس ناكو

 ةدش عم «ةرمحب امهضايب اًبرشم «نينيعلا عساو ؛نيبجاحلا نورقم ناك ليقو «نينرتقم

 :تلق ترظن اذإ - هلوط عم نافجألا رعش ريثك يأ - رافشألا بدهأ ؛ةقدحلا داوس

 . لحكأب سيلو «نينيعلا لحكأ
 نسح ؛نينذألا مات «مشأ هلمأتي مل نم هسحي ؛هولعي رون هل «نينرعلا ىنقأ ناكو

 اهنأك هنانسأ ودبت مسبت اذإ ءايانثلا قارب ءنانسألا لصفنم «نيتينثلا جلفأ «هريبكو مفلا

 نم جرخب رونلاك يئر ملكت اذإف - ناعمللا نم عون يأ - بنش اهيف ناكو .مامغلا بح
 . اًرغث سانلا نسحأ نم ناكو «ةايانث نيب

 ةديدش «رحنلا المت .غدصلا ىلإ غدصلا نم ةئلثمم «ةلك ةنسح هتيحل تناكو

 . طقف ةدودعم تارعش «ضايبلا نم ءيش ةقفنعلاو نيغدصلا يف ناكو ءداوسلا

 : رعشلاو قنعلاو سأرلا

 هل ؛ةيمد ديج وأ «ةضف قيربإ هنأك «قنعلا ليوط «سأرلا ريبك «ةماهلا مخض ناكو

 امبرو «كلذ نم لفسأ امبرو «نينذألا يتمحش وأ «نينذألا فاصنأ ىلإ غلبت ةرفو



 م قالخألاو تافصلا

 مل ثيحب اًّدج ًاليلق نكلو «ءضايبلا ضعب اًضيأ هتيصان رعش يف ناكو «نيبكنملا برضت
 نم ءيش هسأر يف ناكو ؛ةرعش نيرشع ضايبلا نم هتيحلو هسأر يف ام عومجم غلبي

 .سأرلا طسو نم قرفيو ؛ اع هتيحلو هّسأر لّجري ناكو «فيفخ ءاوتلا يأ ؛ةدوغجلا

 : ءاضعألاو فارطألا

 ميظع «نيدئزلا ليوط «نيتبكرلاو نيفتكلاو نيقفرملاك «ماظعلا سوؤر ميظع ناكو
 نيلأ اتناك دقف «نيديلا معان ؛صمخأ امهل سيل «نيمدقلاو نيفكلا بحر «نيدعاسلا

 مخض ناكو «كسملا ةخئار نم بيطأو ؛جلثلا نم دربأو «جابيدلاو ريرحلا نم

 لئاس «نيبكنملا نيب ام ديعب «نيقاسلاو نيبقعلا فيفخ «لفاسألاو نيعارذلاو نيدضعلا

 يرجي رعش هترس ىلإ هتبل نم ناكف «رعشلا نع درجأ ءردصلا ضيرع «فارطألا
 «نيبكنملاو نيعارذلا رعشأ ناكو «هريغ رعش هردص الو هنطب يف نكي ملو «بيضقلاك

 .ةضف ةكيبس هنأكف هرهظ امأ «ةرفع هيطبأ يف ءردصلاو نطبلا ءاوس

 :دسجلاو دقلا

 ءائئاب اليوط الو ءاّددرتم اًريصق ال بصقلا طبس ةماقلا لدتعم «دقلا نسح ناكو

 « لكي وه هلاط الإ لوطلا ىلإ بسني دحأ هيشامي نكي ملف «لوطلا ىلإ برقأ ناك نكلو
 لب اًنصغ لب ءالحان اليزه الو ءاّندب اًئيمس ال «ندبلا كسامتم «دسجلا لدتعم ناكو

 ادق مهنسحأو ءاّرظنم ةثالثلا رظنأ وهف «نينصغ

 : للي هتحفار بيط

 هللا يضر  سنأ لاق ؛بيط لك نم بيطأ حير وب هتاضعأو هقرعو هدسجل ناكو

 لاقو لك هللا لوسر حير نم بيطأ ایش الو اًكسم الو طق اًربنع تممش ام : هنع

 ناكو «هبیط نم «هکلس هنأ فرع الإ دجأ هعبتيف قيرط يف رمي اي يبنلا نكي مل :رباج
 نيب نم فرعيف يبصلا سأر ىلع هدي عضيو ءاهحير دجي هموي لظبف لجرلا حفاصي
 بيطأ ةنأل ءاهبيط يف هلعجتل ةروراق يف هقرع ميلس مأ تظفحو «اهحيرب نايبصلا

 . بيطلا



 RR #؟#72 _. قؤيتألا تاقعلا

 : يشملا ةفص

 مل «نالسكلا الو زجاعلاب سيل «ىقوسلا يشم يشمي «يشملا عيرس يو ناكو

 ٠ ب هللا لوسر نم هيشم يف عرسأ اًدحأ تيأر ام :ةريره وبأ لاق «دحأ هقحلي نكي

 .ثرتكم ريغل هنإو انسفنأ دهجنل انإ «هل ىّوطُت ضرألا امنأك

 ءاًعيمج تفتلا تفتلا اذإو «صمخأ اهل سيل ءاهلكب ءىطو همدقب ءىطو اذإ ناكو

 طحني هنأك يشم اذإف ءاعلق لاز لاز اذإو ءاًعيمج ربدأ ربدأ اذإو «اًعيمج لبقأ لبقأ اذإف

 .اًنوه يشميو اًنفكت وطخي ناكو  عفترم ناكم نم ردحني يأ - ببص نم

 : مالكلاو توصلا

 هالع تمص اذإف ؛اًروقو قطنملا واح ناكو «ةريسي ةحب هلكت هتوص يف ناكو

 حتتفي ناكو «نردحتي نمظن تارزخك ناكف هقطن امأ ءءاهبلا هالع مّلكت اذإو «راقولا

 فرح لك نيبتي «ريصقت الو هيف لوضف ال ؛لصف مالكب ماكر «هفارطأب همتخيو مالكلا
 ناك امهم دحأ هيراجي ال «تاملكلا عصان «عبطلا سلس ءاّغيلب اًحيِصف ناكو ءهنم

 .باطخلا لصفو ةمكحلا عم ملكلا عماوج يتوأ دق ناكو ءاقيلب وأ اًحيصف

 : هلك هقالخأ نم ةذبن

 «قاوسألا يف ٍباَحص الو ظيلغ الو ظفب سيل «قلخلا لهس رشبلا مئاد لو ناكو

 ام نيرمألا رسيأ راتخي ءءاضر مهعرسأو «ءاًبضغ سانلا دعبأو ءاّمسبت سانلا رثكأ ناكو

 هلل مقتني ناك اًمنإو «طق هسفنل مقتني مل «هنم سانلا دعبأ ناك امْنِإ ناك اذإف ءاّمثإ نكي مل

 .همراحم تكهُتْنأ اذإ

 «ىذألا ىلع مهربصأو «مهدلجأو مهعجشأو مهمركأو سانلا دوجأ ناكو

 هجو يف هرظن تّيثي نكي مل «ههجو يف فرع ايش هرك اذإ ؛ءايح مهدشأو «مهرقوأو

 .هوركمب اًدحأ هجاوي الو ءدحأ

 نيمألاب يمس «ةنامأ مهمظعأو ءةجهل مهقدصأو «مهعأو «سانلا لدعأ ناكو

 ءدوهعلاب سانلا ىفوأو ءربكلا نع مهدعبأو ءاًعضاوت سانلا دشأ ناكو «ةوبنلا لبق

 ءاًملخ مهطسبأو ءاّبدأو ةرشع مهنسحأو «ةمحرو ةقفش مهمظعأو «محرلل مهلصوأو



 ل ا  _ةالعآلاو تافضلا

 «نيكاسملاو ءارقفلا سلاجيو «زئانجلا دهشي «نعللاو «شحفتلاو شحفلا نع مهذعبأو

 ملو ههمّدَخ نم ميْحَي ءسبلم الو لكأم يف مهيلع مقري الو «ديبعلا ةوعد بيجيو
 .لق أ هل لفي مل ی واخ بِناعُي

 هللا نيلئاس «ليلقلا ردقلا اذهب يفتكنف «نايبلاب اهب هفاصوأ ةطاحإ نكمي الو «اذه

 نيلسرملا ديس ليبس عابشال انقفويو «ةاجزملا ةعاضبلا هذه انم لبقتي نأ ىلاعتو هناحبس

 ىلعو هيلع كرابو مّلسو لص مهللا .نيعمجأ ةقيلخلا ريخ دمحم نيقتملاو ءايبثألا مامإو

 .نيملاعلا براي نيمآ نيدلا موي هئاول تحت انلعجاو «نيمركملا ةرربلا هبحصو هلآ

 ها151 ةجحلا يذ رهش خلس





 ا 3ا جب بببب _سرهقلا

 ل000 ا aD ةمدقملا

 E ESER ES ES وس ضن ةوبثلا لبق هلاوحأو هتأشنو هلصأ ةي دمحم

 00 ا هتليبق - فيرشلا بسنلا

 10000000000 لك هترسأ

 4 ROTA دلوملا

 ال, CS ا ةعاضرلا تيب يف تاكرب - دعس يلب يف عاضرلا

 ل O O SS ردصلا قش - دعس ينب يف يب يبنلا ءاقب

 SO فوطعلا هدج ىلإ - نونحلا همأ ىلإ

 WÎ ss TORS بهارلا اريحبو ماشلا ىلإ ةرفس = قيفشلا همع يلإ

 MO E ا يلا لوضفلا فلح - راجفلا برح

 513 CT O lC OS E اهب هجاوزو ةجيدخ لام يف هتراجت - لمعلا ةايح

 I ل AR لا حسم طا ميكحتلا ةصقو تيبلا ءانبو - ةجيدخ نم هدالوأ

 دي

14 
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 افصلا ليج ىلع - نيبرقألا يف ةوعدلا .. 1

 ةوعدلا نع جاجحلا فكل شيرق ةرواشم ۷

 ةوعدلا ةهجاومل ىتش لبس : 000000090003 40

E CE ا E اهنم راثكالاو ءازهتسالاو ةيرخسلا ةلصاوم -١ 

E O 1 ز ز ز 38-7-1101 لب يبنلا ىلإ عامتسالا نيبو سانلا نيب ةلولبحلا -1 

E OS A NR ةيذاكلا تاياعدلا فيثكتو تاهبشلا ةراثإ -۳ 

i E ۹ E ا لادجلاو شاقنلا -٤ 

 لا اا نيملسملا بيذهت

N ريت سس هدا اج قع فاس رو يعم نول يق هلي هللا لوسر نم نيكرشملا فقوم 



 سرسهفلا

 E مك ا2ب)ُ بلاط يبأل ميدحتو شيرف راذنإ

 0 ل بلاط يبأ نم فيرط درو شيرق نم بیرغ حارتقا

 يي ا ا ا ا ام ا ةشيحلا ىلإ ةرجهلاو - مقرألا راد

 ذة سه lola zs Ria ra 5555773395 2 لل تمم و ولا عم مهدوجسو نيملسملل نيكرشملا ةقفاوم

 Nc ل ا ةكم ىلإ نيرجاهملا ةدوع

 E N ةشبحلا ىلإ ةيناثلا ةرجهلا

 SS ديرب درر و فال AN يضر رمع مالسإو ةزمح مالسإ

 رمع مالسإ ىلع نيكرشملا لعف ةدر

 رمع مالسإب نيملسملاو مالسالا ةزع
 ise أل الجخ مم محشو فعدم دج طمس لق 50د ل ا وو ف طم تايرغملاو بئاغرلا ضرع

 5 ا E ا تالزاتتو تامراسم

 100 ا OT باذعلاب لاجعتسالا
 - 0 ا O O راصحلا ضرفو ةماعلا ةعطاقملا

 راصخلا كفو ةفيحصلا ضقن

 .. بلاط يبأ يدي نيب .شيرق دفو
O E E e OE 

 r O TT هللا ةمحر ىلإ ةجيدخ - بلاط يبأ ةافو

 DEE RE E NE ةشئاعب مث ةدوسب هجاوز - نازخألا مكارت

 7 فئاطلا يف لَك لوسرلا

 E TT ل تايآلا مهبلظو نيكرشملا لادج

 2000000 جارعملاو ءارسإلا

 يس ل م يس سس اك ا 1 دارفألاو لئابقلا ىلع مالسالا ضرع

 دسم ةكم لهأ ريغ نم نونمؤملا

۰ 



 1 سرسهفلا

 5 د كير هس . ةنيدملا ىلإ نيملسملا ةرجه
 ل RMSE لب يبنلا لتقب مهرارقو ةودنلا راد يف شيرق

 ام ll ST ىلاعتو هناحبس هللا ريبدتو شيرق رببدت نیب

 ها لا SS راغلا يف لايل ثالث - تيبلا نم ةي هجورخ

 AV نس سس طلعو aE ESSER ةنيدملا ىلإ قيرطلا يف

 ل ا م aOR ةنيدملا يف لوخدلا - ءابقب لوزنلا

 ... بيهص ةرجه - تيبلا لهأ ةرجه - يلع ةرجه

 3 0و8 ةئيدملا خانم - نوفعضتسملا

 ل MO oy ةرونملا ةئيدملا يف لب هللا لوسر لاجغأ

 a e أ7١أ0خ ناذألا - يربنلا دجسملا

 نا ا راضنألاو نيرجاهملا نيب ةاخاؤملا

 O ا ةيمالسإلا ةمألاو يمالسإلا عمتجملا سيسأت

 0 01018 شیرف تازازفتسا

 RT لاتقلا ةيعورشم - شيرق دثاكم

 تاوزغلاو ايارسلا

 ا le ل لا را اا GG رسم لاتقلاو ةزرابملا

 A ل ل ا ا نيفيرفلا ىلتق - ناقرفلا موي

 WO ك6 لو لسن اج ا امل دسم م عوم ةنيدملا ىلإ يي لوسرلا - ةنيدملاو ةكف يف ةكرعملا ربخ

 ان س نلامشعي مثلك مأ هتنبا جاوزو ةيقر لَم هتنبا ةافو - ىراسألا ةيضق

 N E O O هلثقم ةعاشإو هب هللا لوسر ىلع نيكرشملا موجه

 رتل 1 1 مس ARSE SE بعشلا يف - قيوطتلا دعب نيملسملا ةماغ فقوم

 رارقو راوح
 I aa ءادهشلا نفدر ىحرجلا دقفتن نيملسملا مايقو نيكرشملا عوجر

 ذا NE O SE OER ا E ةئيدملا يفو ةنيدملا ىلإ

 MS e e oT دسألا ءارمح ةورغ



YY x  _ يرهفلا 

 الإ CS O ريضللا ىنب ةورغ

 ل ERE ETO O E LS اولا يبت ةوزغ

 قدنخلا رفحو ىروشلا - بازحألا ةوزغ

 E ا ةوزغلا ريس ىلع هرثأو ةظيرق ينب ردغ

 قرا 1 وب تك ا ةوزغلا ةياهنو ا لذاخن

 E ا بنا ا نب س عر 0 ٍلتقم

 44 هللا لوسر تنب بئيز جوز صاعلا يب آم العإو سيعلا ةيرس

 E OTE ب ا SS عيسيرملا ةوزغ يهو « قلطصملا ينب ةوزغ

 IA SS SO SSE : ةيبيدحلاب لوزنلاو ةرمعلل جورخلا

 A ل رو ا شيرقو لي هللا لوسر نيب

 ٠.. ناوضرلا ةعيبو شيرق ىلإ ًالوسر نافع نب نامثع
 لانج يبأ ةيضق - حلصلا دقع

ES0 اا  Eاقر  

 E AS 3 املا ةيضق 0 ا دهع يف ةعازخ لوند

 ايلات يكس فلا رولا اس ماسالا يوما بسيد 50 0 ةبئاكم

 ... يشاجنلا ىلإ لي هباتك
 سقوقملا ىلإ ةا هباتك
 سراف كلم زيوربأ ىرسك ىلإ هناتك

 BEV cii TET 20707101010101 1 11 مورلا كلم رصيق ىلإ لي هباتك

 NEN N E O e قشمد ريمأ ىلإ لك هباتك

 N ا قرصب ريمأ ىلإ لَك هباتك

 ااا ا 8 نيرحبلا كلم ىلإو ةماميلا بحاص ىلإ ةي هباتك



 سريفلا افر

 NN ] ] ] ] ]ذ 1 1 1 ز 31312121 42 20000000بب7 نامُع يكلم ىلإ ب هباتك

 VY ا ةباغلا ةوزغ - فارطألا ةيقبو نيملسملا نيب

 14 ع

۱۹ 

10V 

10۸ 

 A cess mude عرس سس سم ما ممم مسن محرج ىرقلا يداو - كدف لهأ مالستسا

 VOA 001020212121211 ةيفصب هؤانبو ةَ هجاوز - ءاميت لهأ ةحلاصم

 15١ 7 ؟ينم كعنمي نم - عاقرلا تاذ ةوزغ

11 

34 

 1 SA E : لسالسلا تاذ ةيرس

 نر 0 0 ا ةمركملا ةكم حتف : مظعألا حتفلا

 0 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 2 ز 000 Ea Bees ءافخالاو دادعتسالاو ببسلا

 PW ا مستو طل يي 20333113333322 22 رع لد دل جل ااا ال هيت اطل ا ال6 ةكم ىلإ قيرطلا يف

 4 لو هللا لوسر يدي نيب نايفس وبأ
 الزل ٠ك سل يس م 11 فج طول 0010 سمول 1151 ةمركملا ةكم يف لي هللا لوسر لوخد

 11/1 OEUVRES انصب ع ل1 mn a22 اهيف ةالصلاو ةبعكلا ريهطت

 E و د م م ةعيبلا - مكيلع بيرثت ال

 ME COE SC SO SS RE مهؤامد تردهأ سانأ

 RN دوج ب GIS ASKERE EREN ةبعكلا رهظ ىلع نذؤي لالب - حتفلا ةالص

 ۷ ةانمو عاوسو ىزع مده - ةكمب ةي هللا لوسر ةماقإ
 E OS ةميذج ينب ىلإ دلاخ ثعب

 0687 SS SE E E E نينح ةورغ

 VY م 00 فئاطلا ةوزغ - نيكرشملا ةدراطم

 WA ss aD دنع عع sev Eee: E يبسلاو مئانغلا ميسقت

 1۷4 ... لك هللا لوسر ةبطخخو راصتألا ئوكش
 Yê م ا ا ل الا سا ا نزاوه دفو
 E در ع دس د سا عسا E مالسالا يف مهلوخدو ميمت ينب بيدأت - ةنارعجلا ةرمع
 AV و ووو RSS «4p متاح نب يدع مالساو ءيط يتب سلف مده

 AY esen Ere TTI دمعت A A كوبت ةوزغ

۸۲ 

AY 



 ادا يقل

 144 .٠...٠ ةنيدملا ىلإ ةدوعلا - لدنجلا ةمود رديكأ رسأ - كوبت يف ًاموي نورشع

 Aa 007 asar نوفلخملا - ةنيدملا لهأ لبق نم ةي هللا لوسر ل لابقتسا - رارضلا دجسم مده

 E TEEN DL  تاوزغلا لوح ةملك

 Ven ا SRE هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ جح

 A reeset ad RRMA نحل ل Gages emen . لامعلاو ةاعدلاو دوفولا

 نال NLS O E TT سيقلا دبع كفو

 051 E a 8 ركب نب دعس ينب نم ةبلعث نب مامض دوفو

 ا ا بيجت دفو = ةميزخ نب دسأ ينب دفو - ىلبو ةرذع دفو

1 

144 

140 

۱۹1 

 AV reece SERRE SSS Paa نادمه دفو - ريمح كولم لوسر دوفو

 DON سد سس طم تمطر اس ل و جحذم ينب مالسإ - نادملا دبع ينب دفو

۹۸ 

۱۹ 

0 

r 

6 

 ان

۵ 

 0 د27 ةيدل امب هقدصت - اللا لع ا قر ركب يبأ فالختسا

 I CR N ل a ايندلا يف هموي رخآ

 ENS e A ركب يبأ فقومو ةباحصلا ةريح - توملاو راضتحالا

 ۰۸ لكي هتفالخل ركب يبأ رايتخا

 ۹ ضشرألا: ىلإ فيرشلا ديلا عيدوتو زيهجتلا

1 

1۲ 50-0 

 Sa A RO قالخألاو تافصلا

 ان ا ا ا ا 002115. رعشلاو قنعلاو سأرلا - هجولاب امو هجولا

 O 2 E ا هتحئار بيط - دسجلاو دقلا - ءاضعألاو فارطألا

 مد لَو هقالخأ نم ةذبن - مالكلاو توصلا - يشملا ةفص

 د نیا ص اص يها ےل لا ل

 دت ن س ر ےس ےک

 ر ےک س ما ےس

 امس 1111111 ل e و و دد | ےک ن -۔ ہو


